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Isso aqui vai ser o paraíso, que nós ganhamos com dor, no tempo do 
Contestado! 

 
Joaquim Machado, 

falando sobre a terra na qual foram 
assentados. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

E essa será a história de povos 
participantes, mas à parte; presentes, 

mas não dissolvidos na presença. 
Povos com vida própria e um 

sentimento de criativa diferença que 
devem ser preservados juntamente 

com tudo aquilo que neles e em nós e 
entre eles e nós deve ser recuperado e 

reconstruído.  
 

Carlos Rodrigues Brandão, 
 Identidade e Etnia, p.148. 
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Resumo 
 

 

Este trabalho apresenta um estudo sobre a Comunidade 

Cafuza, cujo objetivo é compreender a organização do grupo em 

torno de um projeto de produção coletiva de erva-mate,  elaborado 

pelos Cafuzos em conjunto com várias pessoas que lhes prestam 

assessoria.  

Os Cafuzos estão assentados há seis anos no município de 

José Boiteux, em Santa Catarina. Totalizam 180 pessoas e 

constituem um grupo familiar extenso cuja origem é o casamento 

de um negro e uma índia no final do século passado. Viveram e 

sobreviveram à Guerra do Contestado, no início deste século,  

após a qual migraram do Planalto Catarinense para o Vale do Itajaí, 

onde, mais uma vez, foram expulsos da terra. 

Para compreender os impasses que surgiram na condução do 

projeto coletivo se busca a história do segmento populacional do 

qual este grupo faz parte, o campesinato aqui denominado 

brasileiro, e suas relações com outros segmentos e classes 

sociais. Também se considerou a relação interétnica conflitiva que 

têm com os colonos da região e a forma como se constrói a 

identidade étnica do grupo. Todo este conjunto é, então, 

confrontado com as diretrizes do projeto coletivo e consegue 

perceber-se como os Cafuzos as reinterpretaram adaptando-as aos 

valores e às contradições que elaboraram ao longo de sua história. 
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Introdução 
 
 
Do objeto e dos objetivos 

 

Este é um estudo sobre a Comunidade Cafuza1, localizada no município de José 

Boiteux,2 em Santa Catarina. Ela é composta, atualmente, por 185 pessoas3 e desde novembro 

de 1992 encontra-se assentada na localidade do Alto Rio Laeisz, naquele município. Venho 

acompanhando o processo de constituição do assentamento desde o seu início, tendo lá 

realizado pesquisa de iniciação científica. Foi naquele momento que surgiu a percepção do 

conflito em torno do projeto coletivo para reflorestamento e produção de erva-mate (Ilex 

paraguaiensis), questão que julguei necessária  compreender e aprofundar, o que foi possível 

com a realização do mestrado.  

 A Comunidade Cafuza foi assentada pelo INCRA, em uma terra própria e coletiva, 

após sete anos de reivindicações, que tiveram início em 1985, junto ao então Ministério da 

Reforma Agrária e do Desenvolvimento (MIRAD). Um fato que se tornou um argumento 

importante no processo reivindicatório foi o de serem eles todos parentes, seja diretamente ou 

por afinidade, de caboclos que lutaram na Guerra do Contestado no início deste século. Seu 

direito à terra é legitimado pelo fato de que seus antepassados tiveram usurpadas as terras em 

que viviam.  

Vários assessores4 foram mobilizados pela Comunidade Cafuza para a luta pela terra 

naquele momento e continuam ligados a ela. São pessoas ligadas à universidade, membros da 

CPT (Comissão Pastoral da Terra) e do CIMI (Conselho Indigenista Missionário). Há ainda 

um técnico do INCRA, que passou a assessorá-los após o assentamento. A observação dos 

relacionamentos no interior da Comunidade, e desta com os assessores,  suscitou  as questões 

que deram origem a este projeto de pesquisa. Um fato que inicialmente chamou minha 

                                                   
1 Comunidade Cafuza e Cafuzo serão aqui sempre escritos com inicial maiúscula por se referirem a um grupo 
étnico que assim se denomina, diferenciando-os de cafuzo enquanto categoria de miscigenação racial.      
2 José Boiteux localiza-se na região do Médio Vale do Rio Itajaí-Açu, dista 260 km de Florianópolis. Foi 
emancipada do município de Ibirama em 1986. Sua população atual é de 6.000 habitantes (censo de 1990), sendo 
que pelo menos 90% trabalham na agricultura.   
3 Este número não inclui os Cafuzos que moram em outros locais. A maior parte destes encontram-se empregados 
em empresas nas cidades de Blumenau, Itajaí, Ibirama e Presidente Getúlio e alguns deles casaram-se com 
brancos. 
4 Denomino assessores todas as pessoas e entidades externas à Comunidade que se envolvem com ela no sentido 
de prestar alguma assistência e que participam da sua organização. 
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atenção foram alguns relatos de  representantes destas entidades de apoio e de membros da 

própria Comunidade que exprimiram a dificuldade em conseguir a adesão dos Cafuzos às 

propostas de trabalho coletivo. Estas situações permitiram antever o que aqui denomino de 

conflitos internos. Pareceu-me, e esta é a hipótese principal que norteou a pesquisa,  que co-

existem no interior do grupo diferentes projetos de comunidade, pelo menos no que se refere 

ao aspecto da organização econômica, que é o domínio em que melhor os  conflitos se 

expressam.  

Aqui se apresenta o objetivo da pesquisa: como resolvem eles as diferenças e 

incongruências de modo a permanecerem unidos, "de modo que as pessoas possam continuar 

a viver juntas numa ordem social" (Van Velsen, 1987: 349). Mais especificamente, a questão 

que me propus foi a de compreender o(s) projeto(s) da Comunidade Cafuza no que se refere 

à sua organização para o trabalho coletivo em uma terra coletiva e a dinâmica de negociação 

entre estes diferentes projetos. Para tanto, seria fundamental conhecer suas diferentes 

representações, confrontá-las com seu comportamento manifesto e com a forma como estes 

projetos se têm constituído historicamente. Os aspectos das relações sociais nas quais o grupo 

está inserido e que considerei importante analisar são: construção da identidade étnica, 

tradição nas formas de organização econômica, influência do catolicismo rústico, organização 

para a ocupação da terra própria, influência dos assessores, permanência temporária de 

algumas famílias fora da Comunidade e relacionamentos com a sociedade regional.  

Assim, cabe salientar que o uso da denominação “comunidade” neste trabalho não está 

atrelado ao significado que a ela atribuíram os estudos de comunidade realizados pelos 

antropólogos na década de 505. Aqueles estudos conceberam as comunidades estudadas como 

agrupamentos isolados e orientavam-se por uma noção de cultura caracterizada por uma 

suposta estabilidade e autonomia. Por esta razão, as mudanças culturais observadas eram 

interpretadas como descaracterizações provocadas pelo contato com a sociedade urbana. 

Diferentemente daqueles estudos, a noção de cultura que guia esta pesquisa6 é a de um sistema 

                                                   
5 São exemplos de estudos de comunidade: Comunidade Amazônica, de Charles Wagley (1957); Cruz das Almas, 
de Donald Pierson (1966), entre outros.  
6 Apesar da dificuldade existente na antropologia para obter consenso a respeito da definição de cultura, 
julgamos necessário utilizar esta noção.  Brandão afirma haver um consenso a respeito da existência  de cultura 
em qualquer grupo humano.  “(...) difícil de ser pensada, ela é essencial para pensar aquilo que a Antropologia 
quer compreender” (1986:159). 
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dinâmico de valores, práticas e significados, cujas transformações têm origem tanto no 

exterior quanto no interior do grupo.  

Não obstante a constatação da inadequação do método de estudo de comunidade  aos 

nossos objetivos, a denominação Comunidade Cafuza continuará a ser utilizada neste 

trabalho, pois esta foi absorvida pelo grupo e é muito freqüentemente utilizada, recebendo, às 

vezes, algumas explicações que evidenciam que a idéia de família subjaz à de comunidade 

como, por exemplo: “Nós somos todos uma família só, tudo do mesmo sangue”.  

Sendo o foco desta análise os conflitos de valores que dizem respeito à organização do 

trabalho, a abordagem metodológica de Ferdinand Tönnies fornece instrumentos que parecem 

bastante adequados para a interpretação. Em primeiro lugar a dialética. Este autor concebe as 

organizações sociais  como “movimento de tensões e contradições expressas nos diferentes 

níveis da ação social.” As formas sociais são vistas como um contínuo entre duas formas 

ideais (no sentido de serem abstratas), que tem numa das extremidades a forma comunitária e 

na outra a forma societária7. Diferentemente das dialéticas de Hegel e Marx, Tönnies descarta 

a possibilidade de uma “síntese utópica”, que implicaria em organização social harmônica, e 

afirma a existência de um confronto permanente entre dois tipos de vontades, as quais podem 

ser aproximadamente identificadas como comunitária (Wesenwille) e individual (Kürwille) 

(Miranda, 1995:64). 

No início da pesquisa, com a percepção incipiente e distorcida por pré-conceitos, 

pensei que o projeto coletivo tivesse sido abraçado por toda a Comunidade porque, afinal, 

parecia ser esta a opção mais racional para se obter dinheiro e melhoria nas condições de vida.  

Julguei também que as dificuldades pelas quais passavam eles para organizar o trabalho se 

deviam apenas à ausência de um certo “instrumental” cultural para organizar-se segundo as 

normas democráticas. Porém, a pesquisa permitiu superar esta visão primária e perceber a 

existência de um confronto que não estava explícito. Trata-se do confronto entre um projeto 

de vida dos Cafuzos, enquanto camponeses brasileiros, e um projeto coletivo que traz 

embutido valores que, por um lado, conflitam com o modo de vida8 camponês e, por outro 

                                                   
7 Desenvolvo adiante, mais detalhadamente, os conceitos de Tönnies, ao utilizá-los para interpretar os conflitos 
gerados pelo projeto de trabalho coletivo.   
8 Karl Marx (1984) utilizou o conceito de modo de vida para explicar que a forma como os homens produzem 
seus meios de vida não se limita à “reprodução da existência física dos indivíduos”, mas trata-se de um  “modo 
de manifestar a vida”. É sobretudo, conforme entendemos, um modo de organização que reflete o que produzem 
e como produzem,  o que depende, por sua vez, das condições materiais da produção.   
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lado, são identificados com o grupo social com o qual os Cafuzos se antagonizam, os colonos 

brancos. Assim, mostrar que os Cafuzos comungam os valores da campesinidade brasileira9 e 

que tipo de tensão é produzida no confronto destes com a proposta do trabalho coletivo 

construída em conjunto com os assessores, passou a ser um novo desafio para a pesquisa.  

Esta tensão é produzida no encontro/confronto de grupos étnicos diferentes, cujas 

identidades são elaboradas a partir da interação com o outro grupo. A interação entre os 

grupos étnicos em questão é marcada pela desigualdade e hierarquização que, por sua vez, 

geram conflitos. Brandão assinalou que a maioria dos estudos que abordam “problemas de 

relações entre culturas” utiliza a noção de identidade, que é o domínio no qual o conflito se 

explicita (1986:144).  

Desde o início percebi, na Comunidade Cafuza, indícios de representações com 

características milenaristas e messiânicas que se ligam aos acontecimentos da Guerra do 

Contestado. Pressupus que estas representações pudessem estar correlacionadas, de alguma 

forma, às representações que orientam o grupo para a organização do trabalho em uma terra 

coletiva. A orientação teórica que posteriormente me levou a confirmar esta correlação é de 

Marcel Mauss,  com a proposição do conceito de fato social total, a qual, no meu 

entendimento, é apropriada para a compreensão do fenômeno social do qual trato aqui. 

Escreveu Mauss: 

 

Nesses fenômenos sociais ‘totais’, como nos propomos chamá-los, exprimem-se, 

ao mesmo tempo e de uma só vez, toda espécie de instituições: religiosas, 

jurídicas e morais – estas políticas e familiais ao mesmo tempo; econômicas – 

supondo formas particulares de produção e de consumo, ou antes, de prestação e 

                                                   
9 No capítulo 3 desenvolverei a caracterização da identidade camponesa brasileira, tal como foi denominada por 
autores como Neusa Bloemer (1996) e Arlene Renk (1997), em substituição à denominação caboclo, utilizada 
por autores como Maria Isaura Pereira Queiroz (1973), Duglas Teixeira Monteiro (1974) e Maurício Vinhas de 
Queiroz (1966). Conforme apontou Renk (1997:14), caboclos é uma identificação atribuída pelos colonizadores, 
portanto, pejorativa, ao passo que brasileiros é uma categoria interna a este grupo (por isso preferida por mim) e 
surge em oposição a gringo, colonos ou a cada nacionalidade de origem destes colonos. Brasileiro será grifado, 
pois deve ser entendido no sentido regional restrito, não pretendendo caracterizar o campesinato brasileiro como 
um todo.  
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de distribuição, sem contar  os fenômenos estéticos nos quais desembocam tais 

fatos e os fenômenos morfológicos que manifestam essas instituições10. 

 

Assim, para especificar o método que orientou esta pesquisa, recorro à contribuição de 

Van Velsen, que elaborou o método da "análise situacional", uma perspectiva teórica definida 

por ele como pós-estruturalista, segundo a qual se rejeita a atitude de traçar a estrutura 

organizacional de um grupo e tratar das contradições inerentes a ela como exceções. O 

método implica em "...incorporar o conflito como sendo ‘normal’ em lugar de parte ‘anormal’ 

do processo social" (1987:345).  Diz ainda o autor: "Em qualquer sociedade o indivíduo terá 

por vezes que optar entre várias normas contraditórias entre si" (Idem:349). 

Na prática, isto implica em que o pesquisador consiga confrontar as representações11 

dos indivíduos com a observação do seu comportamento efetivo e encontrar as brechas que 

revelem o que é individual em suas representações, além de identificar as eventuais 

contradições entre estas representações e o seu comportamento. O ponto de partida para as 

análises do antropólogo são as interpretações de "primeira mão" dos próprios nativos, como 

diz Geertz (1989:25), e os textos antropológicos passam a ser, assim, interpretações de 

"segunda e terceira mão". Vê-se, assim, que este entendimento se distancia dos clássicos 

estudos de comunidade. 

Ambos os autores (Geertz e Van Velsen) afirmam que a ênfase nas representações e no 

comportamento manifesto não prescinde de análises diacrônicas, ou seja, deve-se 

complementar os dados com a investigação de ações ocorridas antes do início da pesquisa e as 

representações a respeito delas.  

Sigo, ainda, uma outra preocupação metodológica que não é a de nenhum dos autores 

até aqui citados. Trata-se da análise dos conflitos e das contradições das sociedades de classe 

                                                   
10 Mauss, 1974:41. Na introdução a esta obra Lévi-Strauss  enfatiza as três dimensões do fato social total: a 
sociológica, a histórica e a fisiopsicológica, o que leva à conclusão de que ele apenas pode ser percebido nas 
experiências individuais pois é nelas que ele “encarna” (idem:14).   
11 O conceito de representação social no qual me baseio é tirado de Guareschi & Jovchelovitch (1995): é a 
interpretação dos fatos realizada pelo próprio nativo em sua mediação com o coletivo e com a realidade social; é 
uma construção de saberes que, além da dimensão cognitiva, envolve a afetividade. As representações são 
construídas num contexto que é espacial e também temporal. A perspectiva temporal na produção das 
representações sociais já havia sido apontada por Cândido, que as definiu como as formas "por meio das quais 
ele [o parceiro] procura definir e manifestar o seu juízo sobre as ocorrências que lhe vão transformando a vida" 
(1964: 155). Cândido indica que estas representações assumem, às vezes, um caráter de comparação com o 
passado e, em outras a forma de mitos escatológicos. 
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cujo modo de produção é capitalista. Já foi amplamente demonstrado12 na literatura sobre o 

campesinato que este surge na história como classe subordinada neste tipo de sociedade e 

assim permanece. Portanto, por constituírem os Cafuzos uma comunidade camponesa, é 

imprescindível que os efeitos desta subordinação sejam considerados.  

A vertente teórica marxista oferece o instrumental para esta análise. A subordinação é 

material e é sofrida nas relações de produção. O método materialista histórico proposto por 

Marx tem como hipótese central que as condições de produção e reprodução da vida material 

determinam as formas e a evolução das sociedades e dos modos de pensamento (Godelier, 

1978:68). A possibilidade aberta por este método é a de estudar as “relações de  causalidade 

estrutural entre os diversos modos de produção que apareceram na história e as diversas 

formas de organização social” (idem:69). Assumo, então, que as condições infra-estruturais 

sejam determinantes, pois as relações sociais têm, necessariamente, lugar sobre uma base 

material. Não é possível negar, por exemplo, o efeito determinante da perda do acesso livre à 

terra sobre o modo de vida Cafuzo. Contudo, a resposta que aquela Comunidade elabora para 

organizar a produção não pode ser compreendida senão na inter-relação com as estruturas de 

parentesco, religiosa e política.  No caso da Comunidade Cafuza é evidente que está 

ocorrendo um diálogo desigual entre dois modos de vida distintos. Há que se pensar a 

influência do modo de vida dominante sobre o dominado e com isto compreender também as 

transformações que ocorrem no campo da produção simbólica.  

 

 
Do trabalho de campo  

 

Minha experiência de pesquisa de campo foi bastante desafiadora. Contudo, sinto que 

aprendi algo sobre  sensibilidade (para captar os sentimentos nos gestos e nos olhares),  

discrição (saber calar, qual o melhor momento para chegar, falar, perguntar),  percepção (para 

os efeitos da minha interferência e do gravador), a cumplicidade, os sentidos e a desenvoltura 

para lidar com algumas das situações cotidianas naquela área. Percebi que a cumplicidade foi 

muito importante pois me permitiu a aproximação. Apesar dos próprios Cafuzos costumarem 

afirmar que os “de fora não entendem como são os Cafuzos”, considero que eles me deixaram 

                                                   
12 WOLF (1970), POLANYI (1980) e MOURA (1986) entre outros. 
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conhecer um pouquinho da complexidade dos seus valores e da sua vida. É esse meu 

entendimento, possibilitado pela experiência da Antropologia, que passo a apresentar.  

Ao longo da pesquisa estive na área Cafuza durante 50 dias distribuídos em períodos 

de, no máximo, 17 dias.  O aspecto mais doloroso foi a baixa temperatura, para a qual minha 

resistência é baixíssima. Ossos (congelados) do ofício!  

Duas coisas ficaram então patentes: uma foi a dificuldade que a Comunidade enfrenta 

no inverno, pois as casas têm assoalho mas não têm forro e não há cobertores suficientes; a 

segunda foi que, apesar de também reclamarem do frio, a sua resistência a ele é muito maior 

do que a minha. Contudo, esta resistência foi sendo adquirida ao longo dos três anos de 

moradia, pois o número de pessoas doentes no primeiro inverno foi muito maior do que nos 

invernos subseqüentes.  

Meu contato maior foi com as mulheres, uma vez que os homens estão quase sempre 

fora da casa ou mesmo fora da área, trabalhando. Com as crianças o processo de aproximação 

foi mais lento.  No início apenas risos e sorrisos (acho que mais de mim do que para mim), 

depois tive dificuldades com a velocidade com que falam e com o seu sotaque próprio do 

planalto catarinense, que se mantém mesmo após meio século de convivência no Vale do 

Itajaí. As crianças chegaram a tomar-me por meio surda! Mas, após um tempo, as conversas 

se tornaram possíveis e interessantes.  

Considero este tema importante, pois significa falar do aspecto humano, real,  da 

técnica de pesquisa inaugurada por Malinowski: a observação participante - principal aspecto 

da etnografia. Esta técnica implica em intensificar sobremaneira as relações pessoais entre o 

pesquisador e os pesquisados, uma vez que deixa de trabalhar quase exclusivamente com 

(poucos) informantes para realizar prioritariamente a observação direta e conversas com várias 

pessoas. Este tipo de observação, conforme lembra Durham, “só é possível através da 

convivência diária, da capacidade de entender o que está sendo dito e de participar das 

conversas e acontecimentos da vida da aldeia”13.  Ela chega a afirmar que este mergulho do 

pesquisador  na vida nativa consiste num processo de “aculturação” (aspas no original)  do 

observador, no sentido de que ele deve assimilar categorias inconscientes da vida nativa.  

Não penso que esta intensidade de mergulho seja possível em uma pesquisa com os 

meus limites de tempo (e por que não dizer, de maturidade). Além disso, assumo, como 

Oliveira (1995), que no “diálogo” antropológico qualquer compreensão e posterior 

                                                   
13 Na apresentação que faz da vida e obra de Malinowski (1978:XIII). 
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interpretação14 das categorias inconscientes nativas é matizada pelas categorias inconscientes 

da cultura do pesquisador15. São estes os limites para tal mergulho.  

Voltando ao diário de Malinowski, ele mostra também que a superação do 

estranhamento nunca se dá por completo. Contudo, na perspectiva hermenêutica o próprio 

estranhamento é um dado importante que o pesquisador deve considerar. Neste sentido, 

reconheço que foi o meu estranhamento das relações entre Cafuzos e brancos, crianças e 

adultos, líderes e liderados, homens e mulheres que orientou os rumos desta pesquisa. Este 

estranhamento, por sua vez, é explicado pela minha própria história de vida e minha inserção 

em uma cultura específica. 

 
 
 

I - HISTÓRICO DA COMUNIDADE CAFUZA 
 

 

Este primeiro capítulo conta resumidamente a trajetória histórica da Comunidade 

Cafuza, assim como da população da qual ela se originou.  

 

Breve histórico da ocupação de terras em Santa Catarina 
 

O território catarinense era ocupado por populações indígenas que se distribuíam pelo 

território da seguinte forma: os Tupi-Guarani no litoral, os Xokleng na área entre o litoral e a 

primeira porção do planalto, e os Kaingang na área do planalto. Em Santos (1973:28) lê-se 

que é provável que a primeira ocupação  humana do território catarinense tenha acontecido 

por volta de 5.500 a.C. As ocupações posteriores pelos colonizadores implicaram em 

confronto com os povos indígenas e uma política de extermínio.  

                                                   
14 Para o conceito de interpretação sigo a orientação de Oliveira em seu artigo: A Dupla Interpretação na 
Antropologia. “Entretanto, se considerarmos que o conceito de interpretação é mais extenso - logicamente 
falando - do que os de explicação e compreensão, na medida em que os recobre, totalizando-os numa única 
categoria cognitiva, verificaremos que tanto a explicação quanto a compreensão passam a ter funções de adjetivar 
a interpretação” (1995:10). 
15Este assunto é tratado por Crapanzano. Optando pela “life history” (história de vida)  como o estilo literário 
escolhido para escrever sobre Tuhami, uma vez que apresenta o sujeito a partir de sua própria perspectiva,  
Crapanzano afirma: “It (case history) differs from autobiography in that it is an immediate response to a demand 
posed by an Other and carries within it the expectations of that Other.[...] Not only do the specific questions 
posed by the Other reflect certain generic expectations within his own culture, but the very question of the life 
history itself may be an alienating prise de conscience” (1980:8-9).   
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A primeira onda de colonização européia de origem portuguesa se deu com a 

implantação de três povoados ao longo da costa: São Francisco, Nossa Senhora do Desterro e 

Laguna, a partir de meados do século XVII, para onde afluíram muito imigrantes açorianos. O 

próximo passo dos luso-brasileiros foi a ocupação, a partir do século XVIII, das áreas de 

campos e de florestas de araucárias, no planalto, onde exerceram a atividade pastoril, que 

consistiu, inicialmente, no apresamento de reses selvagens que alimentaram a indústria da 

charqueada e do couro. No ano de 1728, foi aberta a estrada de tropas para conduzir reses do 

Rio Grande do Sul até Sorocaba, em São Paulo. A partir deste transporte surgiram fazendas de 

criação ao longo do trajeto, nas quais era utilizada mão-de-obra de “negros forros, mestiços ou 

mesmo índios”16. O encontro destes diversos grupos populacionais foi responsável pelo 

surgimento do segmento populacional que aqui denomino campesinato brasileiro. Renk 

atenta para a formação, neste contexto, de uma “hierarquia populacional”  entre os fazendeiros 

e seus empregados e agregados, na qual os primeiros assumem uma função “tutelar” baseada 

na troca de favores (1997:33), e também, conforme Monteiro (1974:21), baseada na 

possibilidade de dispor de recursos materiais para custear o desbravamento.  

Na condição de empregados e agregados encontraremos os antepassados da 

Comunidade Cafuza, alguns com origem no Estado do Rio Grande do Sul, que chegaram a 

Santa Catarina fugindo da repressão que seguiu tanto a Revolução Farroupilha (início do 

século XIX) quanto a Revolução Federalista (fim do século XIX) ou, ainda,  vindo “assistir” a 

Guerra do Contestado (1912-1916), como indica o depoimento de Vitalina Prestes17 a Pedro 

Martins: “Fomos chamados, chamados pra assistir a guerra”18. 

A colonização da região leste se consolidou posteriormente. Em 1828, foi fundada a 

primeira das colônia de imigrantes alemães em Santa Catarina, em São Pedro de Alcântara, 

próximo à atual Florianópolis. Estes foram seguidos, embora em menor número, por italianos 

e poloneses. Esta onda migratória – que  se intensificou na segunda metade do século XIX e 

terminou na década de 30 – ocupou  a área de matas que havia sido preterida pelos luso-

brasileiros. O governo imperial brasileiro pretendeu solucionar a necessidade de ocupação de 

extensas áreas de mata que,  “em forma de bolsões isolavam áreas de interesse e importância 

para a jovem Nação”. O estímulo imperial à imigração destes europeus se baseava na crença a 

                                                   
16 Ritter apud Renk, 1997:32. 
17 Falecida em 1994 com 85 anos. 
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respeito da maior capacitação destes para promover o progresso. Esta mesma capacidade não 

era atribuída à “raça” de europeus que havia colonizado o Brasil (Furtado apud Santos, 

1973:48).   

O acesso dos imigrantes europeus à terra se dava pela compra do lote19, o que 

determinava a legalidade de sua situação, ao contrário do segmento brasileiro que, salvo 

exceções, não tinha possibilidade de comprar terras. A compra se tornou a única forma legal 

de acesso à terra a partir da Lei de Terras de 1850. As posses dos agricultores brasileiros na 

época foram desconsideradas – novamente, com raras exceções – com  total privilégio para os 

requerentes de titulação que tinham algum poder nas relações políticas e sociais locais. A 

existência da divisão entre proprietários e posseiros se deve à discriminação de mestiços, 

negros e índios na legislação colonial. A estes não era permitida a transformação de sua posse 

em sesmaria, como acontecia com aqueles posseiros brancos que haviam sido excluídos da 

herança pelo morgadio. Além disto “a concessão de sesmaria tinha precedência legal sobre 

direitos de posseiro” (J.S.Martins, 1995:31-35). Esta história do acesso à terra determinou a 

hierarquia entre a população branca e os brasileiros, dentre os quais se encontram os Cafuzos. 

 
 
Guerra do Contestado 

 

A Comunidade Cafuza é um grupo familiar extenso que reconhece uma ancestralidade 

comum em um casal formado por um negro e uma índia, na segunda metade do século XIX. 

Igualmente compartilhada por  todos é a memória da participação de antepassados na Guerra 

do Contestado "na condição de gente espoliada" (Pedro Martins, 1995:3-7). Chegamos a 

conhecer duas pessoas que eram crianças no período da guerra. Uma delas, Vitalina Prestes, 

falaceu em 1994, e Tobias Machado, que ainda está vivo, com 87 anos.  

A Guerra do Contestado teve lugar numa vasta área que atualmente compõe o meio-

oeste catarinense e fronteira com o Estado do Paraná, na época disputada pelos dois Estados. 

Os conflitos se alongaram por quatro anos, indo de 1912 a 1916 e estima-se em 20 mil o 

número de mortos.  As  transformações sociais que antecederam e causaram o conflito, assim 

                                                                                                                                                               
18 Pedro Martins (1995:40). Sobre a vinda de pessoas do Rio Grande do Sul, que posteriormente integraram o 
contingente populacional revoltoso na Guerra do Contestado, ver M.V.Queiroz, 1966.  
19 Klaus Richter (1992) registrou a dificuldade que estes colonos enfrentaram para saldar estas dívidas por causa 
das dificuldades de produção e de comercialização de excedentes nas quantidades que seriam necessárias. Apesar 
da inadimplência, não há registro de nenhuma destas famílias que tenha sido expulsa do seu lote.  
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como o desenrolar da guerra, foram apresentados detalhadamente por Maurício Vinhas de 

Queiroz (1966). Uma análise magistral dos fatos foi realizada por Duglas Teixeira Monteiro 

(1974).  

Os autores apontam uma alteração gradual, porém profunda, a partir da proclamação 

da República (1889), nas relações que uniam os coronéis20, fazendeiro donos de terras, e seus 

agregados e subordinados de modo geral. Se antes havia solidariedade entre os dois 

segmentos, o que garantia o acesso à terra pelos não-proprietários, esta rompeu-se. Se antes 

havia trocas mútuas de proteção, mediadas pela instituição do compadrio, estas foram 

rompidas pelos coronéis. Se antes as relações de dominação que estes exerciam eram 

amenizadas pela lealdade pressuposta pelo compadrio, naquele momento estas foram 

“desmistificadas”, “mostravam sua verdadeira face” (Monteiro, 1974:31).  

Uma das novidades trazidas pela República foi a criação de governos estaduais, 

assumidos por oligarquias locais,  que necessitaram buscar sustentação junto aos poderes 

municipais, os coronéis, para conseguirem cobrar os impostos. Por outro lado, a época era de 

incipiente desenvolvimento econômico, o que lançava os “coronéis” na busca de recursos 

junto ao governo estadual para afirmarem seu poder no município, contra seus adversários 

políticos (idem:27).  A lealdade dos coronéis foi transferida, gradualmente, das relações com 

seus agregados para as relações com as oligarquias governantes em torno de seus interesses 

econômicos comuns21. Alguns investimentos que renderam altos lucros aos novos aliados 

diziam respeito à concessão e venda de terras para empresas internacionais. Estas eram 

empresas de colonização que vendiam lotes principalmente para imigrantes estrangeiros. 

Especialmente importante neste processo, pela sua dimensão, foi a concessão de terras à 

norte-americana Brazil Railway, a qual, em troca,  construiu o trecho, que hoje podemos 

chamar de catarinense, da estrada de ferro São Paulo-Rio Grande do Sul. A Brazil Railway 

recebeu direitos sobre quinze quilômetros de terras para cada lado da linha da estrada, que 

acompanhava o Rio do Peixe. A exploração da floresta de araucárias que se seguiu, feita por 

                                                   
20 M.V. Queiroz informa que os coronéis ocupavam o topo da hierarquia política local. Eles eram os maiores 
fazendeiros e exerciam também atividades mercantis. Estes estavam “estreitamente vinculados, por laços de 
colaboração e ajuda mútua, aos demais coronéis da área e ao governo do respectivo Estado, - um governo 
constituído de coronéis, - ao qual apoiava em troca de favores e carta-branca para governar discricionariamente o 
município” (1966:37). 
21 Estes interesses eram promover a colonização da região e empreendimentos que gerassem impostos para o 
Estado e lucro para os proprietários de terras. 
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esta empresa, assumiu proporções gigantescas22. 

M.V.Queiroz detalha a evolução dos conflitos entre posseiros em terras devolutas, 

extratores de erva-mate, agregados e os coronéis daquela região quando, após a proclamação 

da República, todas as terras ainda devolutas foram distribuídas entre os chefes políticos 

locais. Seus inúmeros ocupantes foram transformados em intrusos e brutalmente expulsos 

(1966:63-65). 

Para falarmos do conflito do Contestado é necessário falar do papel que tiveram dois 

monges em particular: João Maria e José Maria23. Havia escassez de agentes da religião 

oficial e, quando estes se faziam presentes, cobravam pela assistência religiosa, o que era 

muito malvisto pela população. M.V.Queiroz (1966:50) falou sobre um “número 

proporcionalmente enorme” de pessoas, homens e mulheres, praticamente em todo o Brasil,  

que exerciam práticas de cura e aconselhamento ligadas ao “sobrenatural”, na maioria das 

vezes associadas à administração de medicamentos à base de ervas, além de alguns que 

conduziam alguns rituais religiosos como batizados, casamentos e orações. Contudo, João 

Maria e José Maria reuniam, além destas capacidades, qualidades muito valorizadas pelo 

grupo dos brasileiros: a simplicidade, o despojamento e a prática de penitência. Bloemer 

relata que, na área por ela pesquisada24, ao falar dos ensinamentos de “São” João Maria, todas 

as pessoas ressaltaram “sua humildade, simplicidade, falta de ambição e solidariedade” 

(1996:221). Isto demonstra que estes são exatamente os valores que permanecem sendo 

prezados pela cultura do grupo brasileiro, aos quais é possível acrescentar a generosidade e a 

cordialidade.  

As práticas de penitência, as quais aconselhavam a todos, estavam relacionadas à 

expectativa de minimizar os sofrimentos que antecederiam e acompanhariam o profetizado 

“fim do mundo”. As transformações que estavam tornando a vida insuportável eram 

percebidas como castigo de Deus por causa de um comportamento incorreto de todos. A culpa 

                                                   
22 Em 40 anos foram cortados 5 milhões de árvores, dos quais quase toda a madeira foi exportada. Aquela 
devastação foi considerada o maior crime ecológico no país (Jornal Diário Catarinense, 6 de abril de 1996). A 
araucária é madeira de lei que, pelo sua forma reta, possibilita aproveitamento total da árvore para o corte de 
tábuas.  
23 Têm-se registro da existência de dois monges João Maria diferentes que andaram pela região, João Maria de 
Agostini, que morreu em 1870 e João Maria de Jesus, desaparecido em 1906 (Célio Oliveira, 1992). Nos relatos 
dos Cafuzos há referências a visitas do profeta São João Maria a suas casas pelo menos 20 anos após o fim da 
guerra. Isto sugere a existência de outros andarilhos que se faziam passar pelo profeta ou eram identificados pela 
população como tal. Os Cafuzos referem-se apenas a “São” João Maria, o profeta. De fato, como também afirma 
M.V.Queiroz, apenas este profetizava o fim dos tempos (1966:59).  



 

 

14 
 
 
 
 
era assumida coletivamente, donde decorria a necessidade da penitência (Queiroz 1966:60). 

Esta noção da culpa coletiva, no entanto, não excluía o reconhecimento das personagens e das 

estruturas que diretamente causavam seu sofrimento, como demonstram os ataques, durante o 

desenrolar da Guerra, dirigidos a repartições públicas, às instalações da madeireira associada à 

Brazil Railway, às propriedades de alguns coronéis, além das críticas ao Governo da 

República por expulsarem os “Filhos Brasileiros dos tereno (sic) que pertence a nação e vende 

para o estrangeiro”25 (Monteiro, 1974:46-47). À República os sertanejos contrapunham a Lei 

da Monarquia, a qual, para eles, equivalia à Lei de Deus, ou seja, a lei do tempo em que o 

acesso de todos à terra era possível; tempo no qual a terra era um bem de uso e não fonte de 

renda.  

Voltando ao papel dos monges João e José Maria: o segundo João Maria reavivou, 

com profecias e leituras da bíblia, a expectativa da proximidade do fim do mundo, no qual 

ocorreria a redenção coletiva, criando assim o clima religioso messiânico-milenarista que 

permeou a Guerra do Contestado. Ele desapareceu em 1908. Em 1911, surgiu José Maria, em 

torno de quem, gradualmente, reuniram-se pessoas que haviam sido expulsas das terras e às 

quais não se apresentava nenhuma outra colocação possível. Este ajuntamento de pessoas 

inspirou grande temor nas autoridades locais, que acionaram a polícia militar para dispersar ou 

“exterminar” os participantes da “reunião ilícita”.26 Neste primeiro combate morreu José 

Maria e, ao longo dos quatro anos da Guerra Santa, a irmandade27 esperou sua ressurreição, 

compartilhando crenças messiânicas e escatológicas, sendo combatida por forças da polícia 

local e do exército nacional, estas aliadas aos coronéis e a uma parte da população local.  

Tendo sobrevivido à guerra - e à perseguição que se seguiu a ela28 - uma família 

                                                                                                                                                               
24 Municípios de Anita Garibaldi e Celso Ramos, na microrregião dos Campos de Lages, em Santa Catarina.  
25 Trecho de um bilhete encontrado no bolso de um combatente morto. 
26 M.V.de Queiroz (1966:101) registrou que o comandante da força policial do Estado do Paraná mandou 
comunicar a José Maria sua intenção de realizar “guerra de extermínio a fim de voltar a essa zona do Estado o 
regime da ordem e da lei.” 
27 Irmandade é um termo nativo para designar o conjunto dos fiéis combatentes na Guerra Santa. A irmandade se 
reproduziu em vários redutos, chamados também de cidades santas. As regras da irmandade revelam, por um 
lado, como seria a sociedade desejada: igualitária, fraterna, escolha dos dirigentes por consenso e fim da 
propriedade privada (Auras, 1995:157-58). No entanto, Monteiro alertou para o fato de que a irmandade nos 
redutos não era uma prefiguração do almejado Reino de Deus, uma vez que nela era constante a tensão da 
própria situação de guerra. “Nela entrecruzam-se, entre chocam-se e coexistem o sagrado e o profano, o novo 
século e o velho século, a festa e a guerra, a ordem e o caos” (1974:150).  
28 Imediatamente após a Guerra as forças do exército executaram com tiro ou degola muitos dos sobreviventes. 
Aqueles que fugiram pelos matos ficaram sujeitos à morte por fome. Célio Alves de Oliveira (1992:146) 
transcreve um relato que aborda a perseguição e execução, pela polícia,  até a  década de 40, das pessoas que 
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migrou descendo do planalto, trabalhou em fazendas em regime de agregação, posteriormente 

estabeleceu uma posse em terras devolutas, próximas à área na qual se localizam atualmente. 

Na década de 40, o grupo - que já  era uma família extensa -  sofreu um processo de grilagem 

promovido por uma “conspiração do poder local”29 e foi “convidado” a mudar-se para o 

interior do Posto Indígena Duque de Caxias30,  no município de José Boiteux, então município 

de Ibirama - SC. Naquela época estas pessoas eram identificadas como caboclos ou morenos. 

Apenas duas décadas mais tarde viriam a ser chamados de Cafuzos.  

 

 

A Vida na Área Indígena 
 

A partir de 1947, após muitas tentativas de resistência à grilagem, os Cafuzos 

transferiram-se para a Área Indígena. O uso da força de trabalho do grupo, que passou a ser 

exigida pelo chefe do posto, veio solucionar o problema de produção e manutenção de roças e 

estradas no posto indígena. As relações dos Cafuzos com os índios Xokleng foram 

inicialmente boas e até de companheirismo. No entanto, sempre que ocorriam conflitos de 

interesses os índios reforçavam sua posição de “donos” da terra.  

O trabalho forçado que prestavam para os administradores do posto e os conflitos com 

os outros moradores indígenas, decorrentes principalmente do fato de que não detinham 

nenhum tipo de direito sobre aquelas terras, levou a muitas tentativas individuais de evasão. 

Estas poucas vezes resultaram na saída definitiva, uma vez que não tinham, os Cafuzos, 

dinheiro para comprar terras e as condições de vida como agregados eram tão ou mais 

inseguras e nada promissoras. 

No ano de 1968 eles foram “batizados” de Cafuzos pelo então chefe do posto indígena, 

a partir de uma informação colhida em um livro de que esta seria a denominação para os 

nascidos da miscigenação entre negros e índios. Esta identificação da origem indígena 

objetivava justificar a presença dos Cafuzos, que não são índios, na Área Indígena e refletiu 

uma preocupação moralizante do novo chefe de posto que agora respondia pela recém criada 

                                                                                                                                                               
haviam participado da Guerra do Contestado na condição de jagunços (rebeldes), o que impôs medo e silêncio 
em relação à guerra.  
29 Pedro Martins (1995) descreveu com detalhes este processo de expulsão, que se somou a outras  anteriormente 
vividas no planalto catarinense.  
30 Que mais recentemente recebeu a denominação de Área Indígena. 



 

 

16 
 
 
 
 
FUNAI, substituta do “desmoralizado” SPI.31  

Embora este batismo não tenha alterado as condições objetivas de vida, ele ajudou a 

consolidar a  formação da  identidade do grupo “que vinha se solidificando desde os tempos 

dos ‘redutos’32”; também significou uma positivação da identidade, na medida em que ser 

Cafuzo significava um status melhor do que ser caboclo ou moreno (Pedro Martins, 1995:93). 

O seguinte depoimento de João de Jesus confirma isto: 

 

Ouvi no rádio algumas vezes e também um chefe de posto que era de boa vontade 

então explicou: pra vocês ter mais direito aqui nós vamos passar vocês como 

Cafuzos, porque daí vocês são mestiços, de origem, então vocês têm direito aqui 

nessa área também. Aí começou. Então, como a gente é dessa gente misturada, a 

gente aceitou e a gente confirma, né?  

 

Jacinta da Penha definiu assim o sentimento de ser Cafuza:  

 

Eu me vejo como Cafuza, e vejo os outros da comunidade como Cafuzo porque o 

gesto que nós faz eles também faz, no serviço que nós pensamos eles também 

pensam, na união nossa, se nós pensamos em fazer uma coisa nós decidimos 

junto. Se nós pensamos em sair daqui tudo junto e ir lá pra José Boiteux e 

fazermos uma invasão lá, nós imos e fazemos...ser Cafuzo é, não sei explicar, foi 

o nosso chefe que botou nosso nome de Cafuzo...daí que nós fiquemos Cafuzo até 

hoje. 

 

 

Luta pela terra, sua conquista e o assentamento 
  

Na década de 70, acirraram-se os conflitos entre os grupos étnicos no interior da Área 

                                                   
31 A desmoralização e extinção do SPI teve como causa principal as denúncias de conivência e participação em 
massacres de indígenas. No entanto, a FUNAI, novo órgão então fundado, não promoveu alterações 
significativas no caráter autoritário da política indigenista (Cf. Santos apud P.Martins, 1995).  
32 Redutos eram os locais onde se reuniam e passavam a viver as famílias rebeldes. Pela organização religiosa, 
mas também bélica, com orações, procissões e marchas, estes redutos eram também chamados de Cidades 
Santas. Com aquela organização esperavam merecer o reforço do exército encantado de São Sebastião e da 
presença de José Maria, que deveria ressuscitar. 
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Indígena em conseqüência da construção de uma barragem para contenção de cheias do Rio 

Itajaí-Açu. Não poderia aqui deixar de fazer uma crítica à construção desta barragem, que 

segue uma tendência das administrações públicas de realizar obras caras, de pequena eficácia, 

que causam o desalojamento e a desestruturação da vida de um número expressivo de famílias 

e acentua os desequilíbrios ecológicos. O antropólogo Sílvio Coelho dos Santos, numa 

entrevista33, criticou a “fragilidade” deste projeto arquitetônico. Ele denuncia a grande 

exploração florestal do entorno da barragem, realizada com a conivência de todas as 

autoridades. A derrubada da floresta, que agiria como “uma verdadeira esponja”, entra em 

contradição com o que deveria ser o objetivo da barragem, ou seja,  amenizar as enchentes, o 

que levou Santos a concluir que se tratava de “um projeto furado, que tinha outras razões”. 34 

Na década de 80, os Cafuzos iniciaram um processo de reivindicação de uma terra 

própria que culminou com o seu assentamento em novembro  de 1992. Em 1985, ouviram no 

rádio a notícia da criação do Ministério da Reforma Agrária e do Desenvolvimento – MIRAD, 

com a promessa de distribuir terras para a população do campo. Isto os levou a escrever uma 

carta para o Ministro e tiveram como resposta a instauração de um processo de assentamento. 

No entanto, por falta de vontade política, pela pressão contrária dos proprietários de terra que 

seriam indenizados e por vários outros fatores35, o processo foi arquivado sem que os Cafuzos 

tivessem sido, pelo menos, disto notificados. Pelo menos até o ano de 1989, quando o 

antropólogo Pedro Martins teve acesso ao processo arquivado no INCRA, em Brasília.  

Este processo reivindicatório foi marcado pela reformulação da instituição da liderança 

e das práticas políticas do grupo. Havia a convicção a respeito de seu direito à terra, mas havia 

também a percepção da grande dificuldade, até mesmo impossibilidade de que, sozinhos, 

conseguissem eles realizar os trâmites burocráticos e a pressão política necessários, por isso 

mobilizaram várias entidades através de pessoas que se tornaram seus assessores36. Jacinta da 

Penha, uma Cafuza, explicou assim a necessidade de tal assessoria: “A gente que tinha um 

pouco de estudo, a gente alcançava os direitos da gente,  mas nunca sabia se movimentar 

                                                   
33 Entrevista gravada em 1995, utilizada na elaboração do vídeo documentário “Os Cafuzos do Rio Laeisz”,   que 
contou com financiamento do CNPq e da Universidade Regional de Blumenau.  
34 Outros autores que realizaram críticas a projetos de barragens e hidrelétricas na região: Sálvio Müller (1987), 
Neusa Bloemer (1996), Denis Werner (1987), Ilse Sherer Warren e Reis (1985) e Pedro Martins (1995).  
35 Dentre eles a própria extinção do MIRAD em 1989. Remeto à reconstituição minuciosa deste processo em  
Pedro Martins, 1995. 
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direito como era preciso”. E Trindade da Penha disse: “Nós tinha aquele plano. E nós dizia: há 

de vir um filho de Deus pra nos dar uma força. Daí apareceu o Pedro, né”. 

Destaco a grande importância do apoio da imprensa escrita, que foi mobilizada por 

assessores; o apoio legitimador da universidade através da elaboração de laudo 

antropológico37 e do apoio logístico prestado pelos assessores para os deslocamentos até a 

sede do INCRA em Florianópolis. 

O desejo de, novamente, sentirem-se seguros em terras que pudessem chamar de suas 

era vivido como um sonho: 

 
Este sonho de reunir toda a grande família em um pedaço de terra coletiva, dado 

pelo  governo brasileiro em troca das terras perdidas no Faxinal38, cresceu e 

tomou conta do cotidiano do grupo. Os Cafuzos  sabem que se não se apegarem a 

isso e lutarem com as forças que têm estão condenados a desaparecer enquanto 

grupo (Pedro Martins, 1995:148). 

 

É o sonho de liberdade, expressado na carta que enviaram ao MIRAD:  

 

...dar para nós o que tanto desejamos, ao menos um pouquinho de liberdade de 

podermos ter um pedacinho de terra para garantir para as nossas famílias um 

futuro mais amplo (...) Porque não temos nada a dar de garantia para os nossos 

filhos (in Pedro Martins, 1995:104).  

 

Este sonho vinha sendo alimentado desde que entraram na Área Indígena e perceberam 

as reais condições para a sua permanência. Maria Vicente, cujo pai resistiu longamente às 

pressões para abandonar sua posse, contou-nos que “ele (seu pai) sempre dizia: ele se passava 

desse mundo, mas os filhos dele tinham que ter pelo menos um pedaço de terra pra trabalhar 

porque ele foi um homem que trabalhou até a hora da morte dele.”  

                                                                                                                                                               
36 Do processo de organização política, desde 1985 até 1992, participaram mais diretamente o antropólogo Pedro 
Martins, as irmãs franciscanas Maria Isabel Deretti e Beatriz Maestri, ligadas ao CIMI, a pastora Cledes Markus, 
da Igreja Luterana e Jair Vieira, da CPT. 
37 Pedro Martins, 1990. 
38 Faxinal é a localidade na Serra do Mirador, em Santa Catarina, onde os Cafuzos ocuparam terras devolutas 
durante mais de 20 anos após o término da Guerra do Contestado, até serem expulsos e "convidados" a entrar na 
Área Indígena em 1947.  
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No processo do MIRAD e naquele conduzido posteriormente junto ao INCRA foram 

enfatizadas as características culturais dos Cafuzos, diferenciando-os da categoria mais geral 

de caboclos e ressaltando a sua trajetória de sucessivas expulsões. Em ambos os processos se 

deu especial ênfase ao desejo de uma terra coletiva, comunitária, condominial. Marcar esta 

especificidade da reivindicação foi muito importante para dar-lhes visibilidade e justificar, 

perante a opinião pública, seu direito ao reassentamento. Coletivamente39 é a forma como a 

população camponesa brasileira tem, tradicionalmente, ocupado a terra. No entanto, apesar da 

posse coletiva da terra não implicar, para esta população, a predominância do trabalho 

coletivo, esta correlação foi crescentemente sugerida durante o processo de reivindicação pela 

terra.  Simonian40  mencionou “a existência de uma cultura específica marcada por “valores e 

práticas comunitários” e Pedro Martins afirmou que: “...os Cafuzos consideram que o trabalho 

coletivo é mais divertido que o individual" (1995:167). Esta expectativa em relação ao 

trabalho coletivo será desenvolvida adiante. 

O MIRAD havia programado o assentamento do grupo para dezembro de 1996, na 

localidade do Rio da Prata, na mesma região. Ele não se efetivou devido à contestação da 

desapropriação promovida pelos proprietários. Os Cafuzos não foram avisados, de modo que 

enfrentaram fome generalizada, pois não haviam feito as roças daquele ano. Tampouco 

receberam qualquer outra notícia do MIRAD, nem mesmo a de sua extinção, em 1989. Após a 

reabertura do processo, desta vez  junto ao INCRA, em 1990, foi-lhes oferecida, em 1991, 

uma gleba na cidade de Rio dos Cedros. Novamente o assentamento não foi efetivado, por 

causa da resistência de autoridades daquele município. Tendo continuado a pressão dos 

Cafuzos sobre o INCRA, este indicou a área do Alto Rio Laeisz, em 1992. Desta vez, o 

engenheiro florestal do IBAMA, cedendo a pressões de proprietários locais, emitiu um laudo 

desfavorável após ter afirmado aos Cafuzos que o assentamento seria possível por tratar-se de 

área de mata secundária. O grupo solicitou várias reuniões com o IBAMA para reverter este 

parecer e não foi atendido em nenhuma das vezes. Tendo ido até a sede do IBAMA, em 

                                                   
39 Esta forma de ocupação da terra se caracteriza pela não demarcação de lotes. Cada família ocupa, dentro da 
área coletiva, o espaço da casa, do quintal e da roça, sendo que o acesso ao espaço para a roça se dá de acordo 
com a capacidade e planejamento de trabalho de cada família. É comum famílias cederem a outras os espaços 
que não utilizem. Além disto, nas terras coletivas existe uma área de mata de uso comum para atividades 
extrativas e caça. Esta forma de uso da terra foi relatada por pesquisadores em diversas localidades no Brasil, 
associada ao campesinato que aqui denominamos brasileiro. Cito os exemplos de: Margarida Maria Moura 
(1978), Maristela Andrade (1990) e Leonarda Musumeci (1988), entre outros.    
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Florianópolis, após muita insistência foram recebidos pelo superintendente e aconselhados a 

esperar por outra vistoria na área em questão. Já não havia mais condições de fazer roças, por 

falta de espaço e mesmo de consentimento dos indígenas. Premidos pela fome e pelo 

calendário agrícola,  tomaram a decisão de ocupar a área pretendida. Entraram no Alto Laeisz 

em 26 de novembro de 1992 (Pedro Martins, 1996).  

Foi uma atitude de bravura e de desespero, uma vez que estavam preparados para 

enfrentar violência policial por ocuparem propriedade privada, como se pode depreender dos 

seguintes depoimentos de Cafuzos: 

 

Olha, eu cheguei aqui, pelo que a gente comentava, pelo que desse e viesse. 

Porque a gente sabia que por um lado era uma coisa ilegal, ocupar um pedaço de 

terra assim, mas por outro lado a gente entendeu que era legal porque a gente 

tinha necessidade e a gente já tinha reivindicado que chega. (...) se fosse pra 

gente perder a vida a gente perdia a vida mas não desistia (...) (Sebastião da 

Penha, então vice-cacique). 

 

...daí nós tava brabo mesmo, daí nós dissemos: não, se for pra nós ficar aqui 

nessa vida que nós estamos, vamos enfrentar aquela terra lá, nem que nós morra, 

mas morremos na nossa razão (Maria Vicente Alves). 

 

Outra Cafuza contra como tomaram a decisão de ocuparem aquelas terras, após o 

retorno dos líderes do encontro com autoridades do IBAMA: 

 

Quando chegaram de lá contaram que o IBAMA não quis dar bola pra eles. Ah, 

não quer dar bola, é? Então nós imos, porque nós também temos direito, assim 

como nossos pai, nossos avô deixaram a terra lá, assim como era pra nós tá 

morando lá, então vamos tirar esse pedaço de terra pra nós, pra nossa família 

(Trindade da Penha).  

 

Outras falas ressaltam a idéia do direito à terra: 

                                                                                                                                                               
40 Na Informação Técnica n.94, em 18.10.86, feita pela antropóloga Lígia Simonian para o MIRAD, in Martins, 
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...daí nós se reunimos, a comunidade tudo junto, os jovens, nós os pais de família 

e tudo (...) porque em muitas reunião, muitas viagens que nossos caciques41 

fizeram pra Florianópolis atrás dos diretos dessas terras, eles nunca davam o 

direito, só iludiam e foi indo, até que um dia a comunidade decidiu, nem que fosse 

pra morrer, nem que fosse pra morrer criança, pra morrer velho, nós vinha. E 

viemos mesmo...  

E os direitos estavam na nossa mão porque nós tava muitos anos procurando os 

direitos da terra. E sempre iludindo nós né, o IBAMA...  

 (Jacinta  Penha).  

 

Esta idéia do direito à terra, como evidenciam as falas acima, é uma noção calcada no 

direito costumeiro, para o qual o tempo de permanência na terra pelas gerações antepassadas 

confere-lhes o direito de posse. Subjacente a esta noção de direito encontrei a idéia de que a 

terra foi feita por Deus e dada para todos. Há, portanto, uma dimensão sagrada42 neste direito, 

assim expressada pelo Cafuzo Tobias Machado:  

 

Naquela época não tinha gente rica. Era tudo mais ou menos parelho. Era todo 

mundo na base do lampião, nem liquinho não tinha. Naquele tempo era tudo 

posse, que nem aqui (referindo-se à área Cafuza), não era terra demarcada. 

Piorou quando depois da monarquia veio a República e daí eles se botaram a 

demarcar, fazer aquelas tiras. Isso não tá certo, porque Deus fez a terra para 

todos nós e não botou cerca, não fez escritura.  

 

Este direito costumeiro foi elevado a direito civil pela nossa legislação, que permite a 

transformação das terras em propriedade daqueles que a usaram imemorial e 

                                                                                                                                                               
1995: 113. 
41 A denominação cacique foi incorporada pela Comunidade Cafuza durante a convivência com a população 
indígena no Posto Indígena Duque de Caxias. Conforme a recuperação histórica feita por Pedro Martins, não é 
possível precisar em qual momento nem sob quais circunstâncias  o “Velho” líder passou a ser denominado 
cacique. É possível, contudo, afirmar que esta denominação foi absorvida com naturalidade e mantida. Em 1989, 
quando elegeram novos líderes, mantiveram o cacicado e criaram a figura do vice-cacique (1995:199).   
42 Eliane Rapchan  fez a mesma constatação junto a outro grupo camponês (1993: 22).  



 

 

22 
 
 
 
 
ininterruptamente43, embora isto entre em conflito com a defesa do direito à propriedade 

privada, constituída pela compra ou requerimento de terras devolutas. Moura (1988) 

demonstrou que a prática jurídica comporta contradições e paradoxos causados pela 

possibilidade de manipulação das regras de acordo com os interesses dos atores do sistema 

jurídico. Apesar de nele predominar a característica de desamparo aos subordinados, surgem 

situações em que este sistema jurídico, diz a autora, consegue negar esta característica e dar 

ganho de causa aos subordinados.  

O assentamento dos Cafuzos foi oficializado pelo INCRA, com a compra da área do 

antigo proprietário, dois meses após a ocupação. Os Cafuzos reivindicam a titulação em nome 

da Associação Comunitária Cafuza. A terra deve ser usada por qualquer Cafuzo e se um dia 

todos saírem ou eles não existirem mais a terra voltaria para o governo44. 

 Lembro aqui a distinção entre as relações de posse e de propriedade da terra, pontuada 

por José de Souza Martins. “A noção de posse é uma noção que privilegia não a terra, mas o 

trabalho: a terra entra como instrumento do trabalho, como mediador do trabalho.” Portanto, a 

luta pelo acesso à terra significa, na mentalidade dos posseiros, a possibilidade de trabalhar 

livremente. É a questão da liberdade que está em jogo, ressaltada também pelos Cafuzos em 

seus depoimentos: “liberdade de trabalho familiar, a sua liberdade de trabalhador autônomo, a 

sua liberdade de locomoção, a sua liberdade de decisão” (1995:131). 

No entanto, se esta distinção marca o confronto de duas lógicas distintas de produção – 

e é importante demarcá-las uma vez que muita violência continua sendo produzida neste 

confronto –, no Brasil, desde 1850, ter a posse da terra significa ter a posse legal, ou seja, ser 

proprietário.45 Todavia, o caso Cafuzo nos mostra que o sentido de posse na relação com a 

terra não é subvertido pela nova condição de proprietários.  

Neste capítulo pretendi mostrar a trajetória do grupo Cafuzo salientando sua 

insegurança em relação ao acesso à terra própria e, apesar disso, a sua resistência na luta pela 

                                                   
43  Margarida Maria Moura (1988:41) utiliza as expressões código costumeiro e código escrito para distinguir 
ambas as esferas do direito. Remete ao Código Civil Brasileiro, no qual, artigos 499, 502 e 550, está a garantia 
de transformação de posse em propriedade, o que é uma forma de apropriação/transformação do código 
costumeiro em código escrito. A este respeito Moura registra que Karl Marx, nos “Debates on the Law on Thefts 
of Wood”, já escrevera que as “legislações mais liberais se limitaram a formular e elevar a um patamar universal 
direitos que já tinham existência” (Idem:207). 
44 Cf. Estatuto da Associação Comunitária Cafuza. Esta forma de titulação de terra ainda não está consolidada 
para o INCRA, mas começa a ganhar peso na medida em que cresce o número de processos decorrentes da 
regulamentação do Artigo 68 dos Dispositivos de Caráter Transitório na Constituição de 1989, que trata da 
titulação de terra aos remanescentes de quilombos.  
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terra. Como veremos a seguir, esta resistência está associada ao papel fundamental da terra na 

reprodução do seu modo de vida.  

                                                                                                                                                               
45 Como nos lembra Pedro Martins (1995). 
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II - COMUNIDADE CAFUZA COMO CAMPESINATO 
 
 

 

O propósito neste capítulo é estabelecer as correlações entre o modo de vida Cafuzo e 

o modo de vida camponês, tal como este tem sido caracterizado pela literatura antropológica. 

Esta correlação é importante, pois acredito que a assim chamada cultura do campesinato 

explique algumas das ações e reações observadas na Comunidade em torno do projeto 

coletivo.  

 
 
Organização familiar do trabalho 

 

A organização familiar do trabalho, característica do campesinato, tem sido criticada 

por alguns autores e atores sociais com os argumentos de que é muito individualista para os 

objetivos do cooperativismo e pouco racional e eficiente para os objetivos da modernização 

capitalista, aparecendo ambas as críticas freqüentemente associadas. No entanto, a tradição de 

pesquisa pela qual me oriento tem encarado esta característica como a grande força do 

campesinato, uma vez que lhe confere adaptabilidade às condições adversas, ao mesmo tempo 

que garante o equilíbrio do grupo social. Assim, como José de Souza Martins (1995:21), não 

considero camponeses os trabalhadores rurais assalariados, embora reconheça que, apesar 

desta condição, eles possam manter representações, valores, desejos e projetos que sejam 

próprios dos camponeses e até mesmo voltar à condição camponesa.  

Após estudar uma bibliografia básica sobre o campesinato e de observar melhor a 

organização Cafuza, aprendi que a atividade econômica familiar é fundamental na reprodução 

social no mundo camponês, e que ela está, salvo situações de extrema desestruturação, 

associada a uma imbricada rede de solidariedade entre famílias.  

Sahlins descreve as sociedades “tribais”, as quais considera precursoras das 

camponesas, da seguinte forma: a “economia está organizada por famílias e linhagens” e “as 

decisões são tomadas em relação às necessidades domésticas: a produção desenvolve-se para 

atender às exigências familiares” (1970:117-118). O autor também afirma que estes grupos 

familiares não são auto-suficientes e produzem um excedente para a troca, além de cooperar 
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com outros grupos domésticos em algumas tarefas. Ao caracterizar o campesinato, Wolf 

enfatizou as suas relações internas, às quais chamou de “partilha niveladora”, afirmando que 

constituem uma resposta dada pelo conjunto de famílias às pressões dos tipos: naturais, 

políticas, tributárias, esgotamento dos próprios métodos etc., que afetam de forma 

diferenciada cada núcleo familiar (1970:109).  Contudo, esta partilha é realizada dentro dos 

limites de um grupo, entre pessoas que mantenham um laço de parentesco, seja de sangue ou 

cerimonial, do que é exemplo o compadrio na América Latina: “O laço cerimonial garante a 

troca de bens e serviços entre eles” (Idem:117-118). 

Em sua descrição dos habitantes do planalto catarinense,  M.V. Queiroz  deixa claro 

que era familiar a forma de produção do grupo que ele chamou de "raça cabocla". A  família 

aparece ali como unidade produtiva e com total autonomia sobre os frutos do seu trabalho, 

adotando-se o trabalho de mutirão para as tarefas muito árduas tais como a roçada (1966:28-

31). Todas as  referências dos Cafuzos à sua história demonstram que esta forma tem sido 

mantida ao longo do tempo. Depoimentos de Cafuzos colhidos entre 1986 e 1989, por Martins 

(1995:147) denotam um desejo central referente à posse de terra:  "...pra  criar a minha 

família. Pra quando um dia eu tiver que deixar meus filhos eles terem onde ficar"; ou ainda 

"ter condição de dar um pouco de conforto pra minha família".  Outros depoimentos, colhidos 

por mim em 1993-1994, confirmam essa mesma ênfase na família. “A gente tá aqui 

enfrentando porque sabe que no futuro os filhos da gente vão ter uma terra pra viver.” Uma 

mãe Cafuza relatou que seu filho adolescente se opôs à idéia de deixarem a área, pois ele 

perderia o direito à terra na qual pensa fazer sua casa e sua roça quando casar.  

O trabalho familiar é uma das características que permite identificar os camponeses: 

ele "caracteriza o vínculo social do camponês com a terra".   É a forma de ocupação da terra 

que, entre outras características, configura o chamado campesinato parcelar (Moura, 1986).  

Para caracterizar seu modo de vida camponês é importante salientar que a relação dos Cafuzos 

com a terra é de trabalho e de morada, nunca comercial.   

O seu direito à terra aparece como uma decorrência do fato de seus antepassados terem 

tido terra. Pelo menos é o que foi mostrado em alguns depoimentos, o que não quer dizer que 

isto seja evidente para todos. Um depoimento de Joaquim Machado (76 anos) ilustra isto: "... 

este paraíso nosso aqui. E povo santo, aqui esse povo vai ser santo, por isso nós estamos 
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trabalhando bastante. Foi como um sonho que nós recebemos isso aqui, com dor, do tempo do 

Contestado".  

É o mesmo tipo de identificação que Moura, por exemplo, percebe nos camponeses do 

Vale do Jequitinhonha, onde o tempo de permanência na terra é fundamental para se ter 

direito a ela. Portanto, a organização camponesa familiar sobre a terra guarda absoluta 

distância da noção capitalista de propriedade. As relações capitalistas de produção 

transformam a terra em um bem de produção do qual se extrai renda, o uso dela ficando 

subordinado às necessidades do mercado e desvinculando-a como elemento necessário para a 

reprodução social dos que nela trabalham (Moura, 1983:9). 

 
 
Reciprocidade e trabalho coletivo 

 

Como citei anteriormente, Wolf (1970) afirma que outra característica da organização 

social camponesa é a reciprocidade nas relações entre as famílias, através da qual é mantido o 

equilíbrio e garantida a sobrevivência daquelas que, por alguma razão, encontram-se em 

situação de desvantagem.  

Convivendo com a Comunidade Cafuza foi possível perceber os mecanismos de entre-

ajuda e reciprocidade lá vigentes. Existem as trocas, nem sempre simétricas, de alimentos e de 

trabalho, efetuadas entre famílias mais "chegadas". Os critérios de proximidade não são 

rígidos, são construídos com base no parentesco, no compadrio, na amizade e na vizinhança. 

O seguinte trecho de entrevista de Luíza Machado de Jesus exemplifica esta prática:  

 

P. Ah claro, é irmão do Jango.  Mas fora isso tu não...?  E as pessoas não têm o 
costume de comprar as coisas uns dos outros aqui assim? 
R. Quando tem bastante eles compram, quando tem só pr’aquele gastinho aí não 
dá né. Se é só pr’aquele uso daí não dá né.  
P. E as pessoas fazem troca assim quando tem? 
R. Faz. Comparação, quando não tem batata doce, daí eu troco por uma polenta. 
Eu dou um pacotinho de fazer polenta e eles me dão uma cozinhada de batata 
doce ou senão leite.  
P. Ah tá. Assim vocês trocam. E com quem tu trocas? 
R. Aqui com a minha sobrinha, com a comadre Isabel, lá, a minha cunhada, eu 
faço. Aqui com Livina também. 
P. Também é tua cunhada né?  
R. Hum, hum.  
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 As trocas de trabalho mais comuns são as trocas de dias para o trabalho na roça e as 

ajudas em diversos tipos de trabalho que são retribuídas com parte do produto 

colhido/produzido. Entre as mulheres é comum a prestação de auxílio no trabalho doméstico, 

principalmente na lavação da roupa. Esta ajuda é imprescindível em situação de doenças ou 

partos; todavia, ela persiste mesmo fora destas situações, uma vez que consideram que o 

trabalho feito em duas rende mais, pois permite que tomem conta das crianças e preparem a 

comida  sem interrupções. Para a construção das casas também recorrem à solidariedade no 

interior do grupo, geralmente no interior do seu próprio tronco familiar. Existem alguns 

homens mais especializados neste serviço, os quais são retribuídos com um presente, troca de 

dias ou ainda com dinheiro, mas, segundo dizem, “cobram baratinho”. Também emprestam 

sementes, animais reprodutores e instrumentos, tais como o monjolo (pilão de pé) e o moedor 

de milho. Situação muito semelhante de prestação de entre-ajuda em outro grupo camponês 

brasileiro foi registrada por Bloemer, em trabalho já citado (1996:115-116). 

Persiste também a prática dos pixuruns (mutirões), embora com freqüência bem 

diminuída. Ouvi vários depoimentos que enfatizaram o aspecto festivo dos pixuruns: quase 

sempre terminavam em baile e não faltava a cachaça, o que ajudava a animar o trabalho. 

Trindade da Penha, uma Cafuza deu o seguinte depoimento: “Por isso acho que lá também o 

pessoal era animado. Agora, aqui, proibiram a pinga no trabalho. A gente brincava e gritava 

um com o outro, enticando. Se alguém ficava pra trás os outros faziam capão nele”. E me 

explicou o que é capão. As pessoas trabalham uma ao lado da outra, cada uma responsável por 

uma faixa de terra. Se alguém se atrasa, os outros o cercam pela frente, trabalhando, de modo 

a recuperar o atraso, ao mesmo tempo que fazem troça a respeito da sua capacidade de 

trabalho, estimulando-o a acelerar o seu ritmo. Às vezes acontecia de alguém ficar bravo e não 

aceitar as brincadeiras46. Depoimento semelhante ouvi também de Nardina da Penha. Quando 

perguntei a ambas se já haviam ficado pra trás e levado um capão, ambas responderam 

enfatica e sorridentemente: “Nunca!”. A alegria que permeou os depoimentos sobre os 

pixuruns mostra que na memória das pessoas esta prática é bastante positivada.   

A prática de mutirões entre a população camponesa do segmento que aqui está 

identificado como brasileiro, foi registrada também por Cândido (1987), Franco (1983), 

Bloemer (1996) e Renk (1997), entre outros. Os trabalhos de Renk e Bloemer, que realizam 
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uma comparação entre os segmentos brasileiro e colono, bem como o trabalho de Seyferth 

(1982), mostram que entre as famílias de colonos47 os mutirões ocorrem mais raramente: no 

trabalho da lavoura apenas em situações muito especiais e para a construção de casas ou 

edifícios públicos tais como escolas e igrejas.   

Portanto, a prática de trabalho coletivo é uma característica marcante do segmento 

brasileiro e sua regulação é determinada pela reciprocidade inerente à organização familiar do 

trabalho48.  

Diminuindo as roças, diminui também a ocorrência do mutirão e outras formas de 

reciprocidade que se materializam em trabalho e  produtos, mas não em dinheiro. Assim, na 

Comunidade Cafuza, os pixuruns, que envolviam todas as famílias do grupo numa mesma 

empreitada, são agora raríssimos, pois as terras destinadas às roças de cada família se 

tornaram muito pequenas, atenuando a necessidade de auxílio.  O trabalho coletivo para o 

plantio da erva-mate, realizado já há quatro anos na Comunidade Cafuza, não equivale aos 

pixuruns de antes. Estes são lembrados com saudades e tinham, sobretudo, um aspecto de 

diversão, como mostramos acima. O trabalho coletivo, por outro lado,  já motivou várias 

discordâncias que acirraram a divisão da Comunidade, resultando em dois grupos de trabalho 

distintos, correspondentes, grosso modo, a dois troncos familiares nos quais predomina a 

patrilocalidade. 

Antecipando conclusões, posso dizer que é difícil imaginar que o dinheiro a ser obtido 

com a venda da erva-mate substitua o trabalho e os alimentos no círculo da reciprocidade na 

Comunidade Cafuza, que é do tipo “generalizada”, tomando por base a classificação feita por 

Elman Service49. Neste tipo de relação a retribuição acontece “quando for necessário para o 

doador e/ou possível para o retribuidor”, sendo garantido  o auxílio às famílias em 

dificuldades temporárias ou permanentes. “A incapacidade de retribuir, ou de dar tanto quanto 

foi recebido, não faz com que o doador original pare de doar: os bens movem-se em uma 

direção, em favor dos despossuídos, por muito tempo”. Como o dinheiro é sempre escasso na 

                                                                                                                                                               
46 Maria Sylvia Carvalho Franco (1983) apontou a generalidade desta tensão entre brincadeiras e uma certa dose 
de violência nas regras dos mutirões, tensão esta que visa garantir a máxima dedicação dos participantes.  
47 Estas autoras utilizam o termo colono para designar os agricultores imigrantes ou descendentes de imigrantes 
europeus, exceto os portugueses. No capítulo 3 aprofundo a distinção entre colonos e brasileiros.  
48 Detalho estas relações de reciprocidade no item Organização Tradicional do Trabalho, no capítulo 4.  
49 Apud Marshal Sahlins (1970:129).  
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Comunidade Cafuza, ao contrário da produção agrícola, este fluxo de prestações e 

contraprestações de auxílio não funciona com o dinheiro.  

É importante distinguir este tipo de reciprocidade camponesa da cooperação no 

empreendimento coletivo que a Comunidade Cafuza está desenvolvendo. Ambas são formas 

de solidariedade, embora a última decorra de uma arranjo novo, estranho à tradição cultural 

Cafuza, como mostrarei no capítulo 4. Apenas antecipando uma constatação, verifico que a 

base da troca são os núcleos familiares, ao passo que no trabalho coletivo o controle do 

equilíbrio da prestação de serviços perde a referência da família e é transferido para os líderes.  

 
Subserviência 

 

Outra característica do campesinato, enfatizada por vários autores, é a sua posição 

subalterna em relação a um poder centralizado. Poder que se materializa no domínio da terra e 

daqueles que a cultivam. O domínio é garantido por coerções políticas, econômicas e 

simbólicas que, apesar de implicar em relações de trocas, tanto materiais quanto simbólicas, 

não dispensa o uso de forças armadas por parte dos dominadores, tanto para proteger quanto 

para oprimir os camponeses (Moura, 1988). 

Sahlins (1970) afirma que a forma de organização tribal se transforma no momento 

histórico em que surge a Civilização, na qual “o poder é exercido por uma autoridade 

soberana” com a qual a tribo passa a relacionar-se. O autor diz que os grupos tribais passam a 

se relacionar com este poder centralizado de uma forma subordinada, embora sem perder, por 

um bom tempo, sua autonomia. Para Wolf, o marco da civilização é esta divisão funcional 

entre os que cultivam (trabalham pessoalmente a terra) e os que não a cultivam e detêm o 

poder (1970:17). Na mesma linha, M.I.P.Queiroz enfatiza esta submissão camponesa a uma 

sociedade global através da “instituição senhorial” (1973:15). Para esta autora, não se pode 

pensar uma sem a outra. Algo que caracteriza esta subordinação é o pagamento de um “fundo 

de aluguel” aos detentores de terras, segundo Wolf que, numa forma de classificação 

semelhante àquela de Sahlins, só denomina camponeses os grupos que mantêm essa 

subserviência a um centro de poder – que não precisa necessariamente ser uma cidade – e os 

opõe a cultivadores primitivos, estes sim realizando suas trocas comerciais entre seus iguais. 

Assim, não existem “sociedades camponesas”, mas sim um campesinato (segmento, classe) 

no interior de uma sociedade mais ampla. 
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A modificação das formas desta dominação influi grandemente nas condições de vida 

do camponês. Enquanto são mantidos entre os proprietários da terras e os camponeses as 

relações cerimoniais, de reciprocidade, pactos de proteção e fornecimento de serviços, o 

respeito à terra como espaço de reprodução da vida permanece assegurado para todos. Mas 

quando o domínio passa a ser do tipo mercantil, a terra passa a ser encarada como “uma soma 

imaginária de dinheiro” (Wolf, 1970:80), e isto passa a ser mais importante do que o direito 

das pessoas manterem sua subsistência.  Este aspecto da dominação é fundamental para se 

compreender a expropriação das terras que os camponeses vêm sofrendo sistematicamente, 

bem como as próprias revoltas camponesas, das quais a Guerra do Contestado é um exemplo 

contundente, vivenciado pelos Cafuzos e seus ascendentes.  

Esta nova forma de dominação sofrida pelo campesinato está ligada ao surgimento da  

sociedade industrial, que passa a ser o centro de poder. Este momento da história (cf. Polanyi, 

1980) impõe um profundo desequilíbrio porque expulsa os camponeses das terras com o 

interesse de forçá-los a se submeterem às relações de produção industriais.  

Mesmo os camponeses que permanecem trabalhando na terra são submetidos a este 

desequilíbrio, o qual está relacionado à inserção dos caipiras na “civilização urbana” e na 

“economia de mercado”, que é como M.I.P.Queiroz (1973:29) Cândido (1987) e Franco 

(1983) denominam, respectivamente, as relações de produção diferenciadas que se impõem às 

formas tradicionais de organização social e de produção caipiras. A economia de mercado 

impõe novas e crescentes necessidades de consumo, uma estética diferente e uma valorização 

do trabalho em si mesmo. Ao mesmo tempo crescem as dificuldades para satisfazer estas 

necessidades, uma vez que a própria economia de mercado também cerceia a reprodução do 

estilo tradicional do segmento camponês na medida em que as condições do mercado 

determinam o declínio do preço dos produtos agrícolas e a usurpação das terras de seus 

ocupantes tradicionais e tornadas propriedade privada, concentradas nas mãos de grandes 

proprietários.  

 Apoiando-se em A.V. Chaianov, Wolf  mostra que os camponeses fazem 

constantemente este exercício de contrabalançar as exigências do mundo exterior em relação  

às suas necessidades domésticas (1970:31). Dependendo do momento e das suas 

possibilidades, eles optam por diminuir o consumo ou por incrementar a produção. É 

importante o fato de que a primeira opção implica em aprofundar o “ostracismo social” 
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decorrente do não cumprimento da ordem da sociedade industrial capitalista, que é a ordem do 

consumo crescente. 

Também na Comunidade Cafuza percebo que o desejo e as dificuldades para obter 

dinheiro têm influenciado a configuração da comunidade. Cândido afirma que o processo de 

crescente atrelamento do camponês ao mercado impõe uma “profunda alteração do ritmo de 

trabalho” no sentido de intensificá-lo sobremaneira (1987:165). Bloemer  fala da dupla 

exploração sofrida pelos colonos fracos50: “Uma proveniente dos altos preços que pagam 

pelos produtos vendidos pelo comerciante, e outra, dos baixos preços que o mesmo 

comerciante paga pelos produtos da roça” (1996:98). Este tipo de inserção desvantajosa no 

mercado é vivida tanto pela Comunidade Cafuza quanto pelos colonos. No entanto, esta 

subordinação é vivida com maior intensidade pelo campesinato brasileiro como um todo, uma 

vez que freqüentemente necessita vender sua força de trabalho para outros agricultores, 

considerados mais fortes.  

A respeito desta inserção na economia de mercado Pierre Clastres é mais radical. 

Embora seu alvo de análise esteja concentrado nas comunidades indígenas, penso que suas 

reflexões são, em algum grau, compatíveis com a questão camponesa.  Para ele, a partir do 

momento em que as pessoas passam a se inserir, mesmo que apenas marginalmente, na 

economia de mercado,  começa a ser rompido o equilíbrio de trocas recíprocas da 

comunidade, uma vez que elas já não dependem exclusivamente da estrutura comunitária para 

sobreviver. Com isso, inserem-se num esquema de relações hierarquizadas onde há 

exploradores e explorados, onde se trabalha para o outro sem a devida retribuição, onde 

alguns poucos passam a acumular em detrimento dos outros (Clastres, 1990:138). O autor 

continua afirmando que o indivíduo já não se define mais somente em relação à comunidade, 

ele se individualiza, pois sua sobrevivência também pode ser garantida por sua participação, 

mesmo que marginal, nesta economia de mercado.  

Franco afirma que nesta individualização ele se torna o único responsável por sua 

integridade física e moral, de onde decorre a valorização do comportamento de bravura, de 

                                                   
50 Este fato já havia sido apontado por  Seyferth (1974) e  Paulilo (1989). Fraco é uma categorização dos 
imigrantes para designar famílias com menor desempenho na produção, quer seja por não contarem com força de 
trabalho suficiente, por ocuparem terras menos férteis ou mesmo por se empenharem com menor intensidade no 
trabalho. Nestes casos, os colonos alemães atribuem esta condição de fracos ao suposto Keim ruim da família. 
Este Keim corresponde a um conjunto de características morais que, se for bom, se expressa em produção 
abundante, compra de bens diversos, incluindo mais terra. Ellen Woortman aprofundou a explicação destas 
representações entre colonos teuto-brasileiros (1988). 
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coragem (1983:57). Apesar da submissão e da situação de classe oprimida terem sido 

características do campesinato desde sua origem, existe um limite a esta submissão a partir do 

qual o modo de vida camponês se torna inviável. Isto ocorre quando lhes é negado acesso à 

terra, ou pelo menos a uma terra que lhes dê condições de reprodução social nos moldes 

camponeses, isto é, organização familiar do trabalho, transformando-os em não camponeses. 

A conseqüência mais extremada disto é a proletarização. No caso Cafuzo não ocorreu a 

proletarização, mas, na medida em que as condições da terra na qual foram assentados 

limitam a produção agrícola nos moldes tradicionais,  houve a  necessidade de iniciar novas 

formas e tipos de produção, aqui representadas pelo projeto coletivo de cultivo da erva-mate e 

intensificação da venda de sua força de trabalho para colonos da região,  o que vem 

transformando o seu modo de produção camponesa. 

 

 

Religiosidade 
 

Sabemos que nos grupos camponeses a religiosidade tem um papel de destaque. 

Tratando-se da Comunidade Cafuza, é imprescindível incluir o aspecto religioso na 

interpretação das relações sociais, tendo em vista a participação de seus antepassados na 

Guerra do Contestado e a intensidade com que no seu interior surgem representações 

milenaristas. 

Catolicismo rústico (M.I.P.Queiroz, 1973 e Monteiro, 1974), catolicismo caboclo 

(Cândido, 1987) ou catolicismo popular (Guimarães, 1973) são formas como tem sido 

denominado o conjunto de costumes, crenças e práticas religiosas do campesinato brasileiro. 

O desenvolvimento da autonomia destas práticas religiosas tem origem na rara presença dos 

agentes religiosos oficiais, compensada pela existência de “especialistas do sagrado”, leigos, 

dentre os quais benzedeiras, curandeiros, puxadores de reza e, com especial destaque, os 

monges51. Em geral, estes gozavam de maior prestígio entre os sertanejos do que os padres, 

pois estes eram associados e se associavam, quase sempre, à classe dominante, além de cobrar 

pelos batismos, casamentos e missas (M.V.Queiroz, 1966:56). Outras características do 

catolicismo rústico são a realização de festas religiosas e cerimônias de batismo e casamentos 

                                                   
51 Cf. desenvolvi no capítulo 1, no item Guerra do Contestado. 
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que dispensavam a presença dos padres. Monteiro ressalta o aspecto cosmicizante deste 

catolicismo, o que quer dizer que nele não estão separados os “fenômenos da natureza, da 

sociedade e do sobrenatural”. Esta prática religiosa, que engloba a manipulação da natureza, 

das relações sociais e do sobrenatural, fornece soluções e explicações para todos estes tipos de 

fenômenos: desde doenças e questões referentes à plantação até os conflitos políticos. O 

caráter cíclico do mundo natural e da atividade agrícola, que se reflete nas festas religiosas, 

favorece um tipo de percepção da realidade em termos de ciclos. As representações 

milenaristas oferecem uma ordem ao cosmos, fazendo com que a realidade seja percebida em 

termos de ciclos. Elas são, portanto, o componente cosmicizante desta tradição religiosa. As 

crenças milenaristas, no entanto, só ganham força em momentos de crises. Na ausência destas 

predomina “uma concepção linear e irreversível do curso da existência humana coletiva” 

(Monteiro, 1974:84-85).  

Renato da Silva Queiroz também argumenta a favor do caráter intrínseco do sagrado 

na vida social do sertanejo. Segundo ele, este sagrado se manifesta nas relações de 

reciprocidade, tanto do domínio do parentesco quanto no domínio econômico, as quais, 

sendo subvertidas pelas novas regras sociais pautadas pelas relações capitalistas de produção, 

desestruturam a própria vida social destes grupos. Para os grupos sertanejos a vida só encontra 

legitimidade no “domínio do sagrado”, assim, deduz o autor que existe continuidade entre o 

aspecto religioso dos movimentos milenaristas e as suas motivações. Nas palavras de 

R.S.Queiroz:  

 

Nessa medida, o universo religioso constitui a própria realidade destes surtos 

messiânicos-milenaristas, não se revelando apenas como um epifenômeno de 

condições outras, transfiguradas nas manifestações dos fiéis. Trata-se sempre de 

uma luta santa para reconquistar as sagradas relações perdidas para o mundo 

profano e secularizado da propriedade privada, do trabalho vigiado, da 

individualização e da produção de mercadorias.  (1995:154) 

 

Há semelhanças entre esta interpretação e a de Alba Zaluar Guimarães (1973). 

Analisando a lógica do catolicismo popular, a autora opta por uma interpretação semiótica, 

considerando a religião, com seus sistemas de crença e rituais, uma expressão simbólica da 
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vida social dos sujeitos. Apesar de não negar o aspecto utilitário/instrumental da religião – 

enfatizado por muitos autores que se apoiam na questão proposta por Weber a respeito dos 

interesses que guiam os leigos na busca pela religião –, prefere a perspectiva teórica apontada 

por Durkheim, de que a religião se constitui em um sistema explicativo para o sistema social 

na medida em que o exprime (1973:174). Assim, Guimarães argumenta que existe no 

conjunto de práticas do catolicismo popular um “sistema relativamente coerente de idéias 

sobre a estrutura social, como ela é percebida pelos agentes.” No entanto, explica, estas idéias 

não são expressadas verbalmente, mas sim na ação ritual (1973:174). Esta é também a opção 

interpretativa de Cristina Pompa, para quem a ideologia religiosa é “um universo semântico 

por meio do qual o mundo material adquire sentido” (1998:6).  

Na literatura consultada encontrei vários autores que se pautaram pela perspectiva de 

Weber e fizeram referências à religiosidade como um instrumento para administrar e fazer 

cumprir as regras de convivência. M.I.P.Queiroz observa que a religião é útil para garantir 

uma coexistência mais tranqüila (1973:94). Para Wolf, o cerimonial mantém a união e a 

religião é utilitária e moralista. Ele diz ainda que o controle sobrenatural sobre as relações 

morais dos indivíduos se constitui em normas que regulam a vivência social (1970:133). Estas 

perspectivas estrutural-funcionalistas não apresentam a preocupação em compreender os 

significados elaborados pelos próprios atores para a sua ação. No entanto, ambas as 

abordagens são complementares e é assim que  procurarei utilizá-las ao tratar da religiosidade 

Cafuza, adiante. 

Antes de aprofundar a questão do milenarismo gostaria de mencionar algumas práticas 

atuais da Comunidade Cafuza que são próprias do catolicismo rústico, quais sejam: batismo 

duplo, recomenda das almas ao longo da semana santa, procissão com bandeiras branca e 

vermelha e pomba do Divino Espírito Santo no dia de sua festa, guarda de dias santos que não 

compõem o calendário oficial da Igreja Católica, benzimentos, plantação de cruzes com 

galhos em frente às suas casas e em lugares de concentração para rituais religiosos52. 

                                                   
52 Célio Alves de Oliveira (1992:156) diz que no oeste catarinense, das cruzes plantadas pelos monges, “muitas 
brotaram e transformaram-se em árvores, ao lado das quais os devotos ergueram uma capelinha sem destruírem a 
árvore”. O autor afirma que estes são alguns dos espaços sagrados encontrados na região que são locais de 
“atualização e preservação do mito” do monge. Os Cafuzos repetem este gesto de plantarem cruzes não mais em 
referência ou reverência ao monge, mas como uma expressão material de sua fé. A brotação e o desenvolvimento 
de uma árvore a partir da cruz confirma a força da fé daquela família que a plantou e é motivo de alegria. Nestas 
cruzes em frente às casas fazem as paradas para orações durante a procissão de recomenda das almas. 
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Infelizmente não foi possível aprofundar a descrição de todas estas práticas. No entanto, 

consegui obter algumas informações a respeito do batismo duplo e da guarda de um dia santo.  

Quanto ao batismo duplo, não presenciei nenhuma cerimônia, mas encontrei um 

padrinho que retornava do batizado, com um raminho nas mãos, o que me levou a perguntar a 

respeito do raminho. As crianças são, sempre, primeiramente batizadas em casa, por 

padrinhos escolhidos no interior da Comunidade Cafuza. Não há festa, apenas o casal de 

padrinhos vai à casa da criança e, empunhando um ramo de qualquer planta, procede ao 

batismo proferindo as palavras: “eu te batizo em nome do pai, do filho e do espírito santo”. 

Posteriormente (às vezes é preciso esperar que os pais sejam crismados e casados  pela Igreja) 

realiza-se o segundo batismo, na Igreja, para o qual é convidado outro casal de padrinhos. 

Eventualmente, algum dos padrinhos convidados para este batismo na Igreja pode não 

pertencer à Comunidade. A criança aprende a pedir a benção aos seus quatro padrinhos 

sempre que os encontrar. Bloemer (1996:215), que registrou este hábito entre famílias 

brasileiras na região de Campos de Lages, afirmou que tanto o  compadrio intragrupal quanto 

o intergrupal “possibilitam minimizar dificuldades próprias ao cotidiano camponês”. Contudo, 

o batismo entre grupos ameniza as diferenças, ao passo que a manutenção do batismo 

intragrupo acentua e marca a diferença.  

A mesma conclusão cabe para a Comunidade Cafuza. A manutenção do batizado em 

casa, para o qual são escolhidos exclusivamente padrinhos Cafuzos, funciona como sinal 

diacrítico e reforça os limites do grupo étnico53. Por outro lado, o fato de haver poucos 

convites para que  brancos se tornem seus padrinhos – e  a relação inversa é ainda mais 

verdadeira – demonstra, na minha opinião, a precariedade das relações entre ambos os grupos 

étnicos, Cafuzos e colonos. 

No dia  6 de janeiro de 1998 encontrei um Cafuzo na estrada e, o perguntar sobre sua 

esposa, este me disse que hoje eles não iriam trabalhar pois era dia de Santos Reis. 

Conversando com mais pessoas ao longo do dia sobre isto aprendi que era um dia no qual as 

pessoas tradicionalmente brincavam umas com as outras 

Como afirmou Cândido, trabalhar neste dia significa uma ofensa ao santo e o 

contrário, dedicar o dia a brincar era cumprir a promessa que haviam feito ao santo em 

retribuição a uma graça recebida ou mesmo agradar ao santo para vir a recebê-la. Os Cafuzos 

                                                   
53 A identidade étnica do grupo é abordada no capítulo 3. 
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afirmaram que aquela era uma experiência que haviam ganho dos antigos. Ao todo os Cafuzos 

têm 15 dias de guarda em homenagem a santos. A brincadeira no dia dos Santos Reis consistia 

em chegar na casa dos outros e pedir “rei”. A pessoa da casa pode tanto dar um presente 

quanto jogar no pedinte um balde de água. Se der o presente o outro deve retribuir. Se jogar a 

água será supreendido na rua, mais tarde, com a retribuição. À tarde realizavam uma 

“domingueira”, ou seja, um baile. Aqueles mesmos Cafuzos que estavam guardando o dia de 

Santos Reis disseram que  “agora tá mais esquecido, era coisa dos velhos”, “os novos de hoje 

não acreditam mais nisso, têm vergonha de sair e pedir ‘rei’, é coisa dos velhos.”   

 

 

Representações Messiânico-Milenaristas 
 

Penso que seja importante apresentar o conteúdo das representações messiânico-

milenaristas, tanto de um modo geral quanto no tocante à forma como a Comunidade Cafuza 

as expressa.   

Na definição do verbete milenarismo, Yonina Talmon afirma que, mesmo 

considerando que há muitas variações de condutas dos movimentos milenaristas, indo dos 

mais passivos aos mais ativos e agressivos, todos reconhecem que a iniciativa e o poder de 

produzir transformações são exclusivos da divindade:  

 

En la ideologia milenarista hay ciertos elementos que impiden que el adepto 

tenga un papel netamente activo. La salvación  está preordinada y es ineluctable. 

Los seguidores no son protagonistas de la revolución; esperan que se lleve a cabo 

milagrosamente desde arriba (1975:108).  

 

A autora descreve, sinteticamente, a seqüência de acontecimentos previstos pela 

profecia: 

Segun la tradición milenarista, que está basada en la literatura apocalíptica judia 

y en las revelaciones de San Juan, Cristo reaparecerá en la forma de un guerrero, 

vencerá al diablo y le hará prisionero. Consituirá entonces el Reino de Dios y 

reinará en persona durante 1.000 años. Los santos que fueron constantes y dieron 

su vida por la fe serán rescatados de la muerte y le servirán como sacerdotes. Al 
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final de este periodo, Satán será liverado por breve tiempo antes de ser 

definitivamente aniquilado, y la victoria irá seguida de la resurreccíon general de 

los muertos, el juicio final y la redención eterna (Idem). 

 

Esta definição de milenarismo inclui o elemento messiânico: “Jesus Cristo reaparecerá 

na forma de um guerreiro”. Ambos os elementos surgem geralmente, mas não 

necessariamente, associados, e por isso se construiu uma teoria geral que engloba ambos, que 

guiou os estudos sobre movimentos messiânico-milenaristas brasileiros (Guimarães, 1979:10). 

O movimento do Contestado foi messiânico-milenarista; o messias aguardado pelos 

combatentes era São Sebastião, tendo Jesus Cristo sido mantido “distante da luta”, dando 

lugar a “entidades mais próximas do homem” (Monteiro,1974:140-141). Laís Mourão de Sá 

sustenta que o messias esperado era José Maria, morto no primeiro combate. Os sertajenos 

aguardavam a sua ressurreição, bem como que trouxesse à terra o exército encantado de São 

Sebastião (1974:78). 

A definição de messianismo dada por Hans Kohn “inclui três elementos principais: 1) 

o povo privado do lugar ou de privilégios que lhes são devidos; 2) a vinda de um emissário 

divino; 3) o qual deverá reparar as injustiças neste mundo terreno e reconduzir seu povo ao 

primeiro lugar dentre todos os povos” (apud  M.I.P.Queiroz, 1972)54. Nas representações 

Cafuzas a respeito do messias, atualmente,  volta a ter lugar de destaque a figura de Jesus 

Cristo, tal como consta na profecia bíblica, e nenhuma menção mais é feita a São Sebastião 

como messias.55 As crenças messiânicas contidas no catolicismo rústico provêm da tradição 

judaico-cristã. O messianismo judaico é, como bem mostra Hans Kohn, fruto da sua história e 

da sua concepção de história: fruto da história no sentido que esta fé sustentou o povo judeu 

durante os dois mil anos de diáspora, iniciada após Israel ter deixado de existir enquanto 

Estado, durante os quais sofreram perseguições e humilhações, bem como da concepção 

judaica de história que é a da realização, por Deus, do plano por Ele mesmo traçado 

(Enciclopaedia, s/d:358). 

                                                   
54 Tradução de A.S. 
55 Os Cafuzos mais velhos contam que nos redutos as pessoas enxergavam, por cima das nuvens, o exército de 
São Sebastião, todo branco. Significativo, também, é o fato de que em momentos de festa os Cafuzos ainda 
gritam os vivas que eram entoados nos redutos: “Viva São João Maria” e “Viva São Sebastião”. 
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Sabemos que o messianismo cristão segue a tradição judaica, porém assume como 

sendo o messias alguém que não foi reconhecido como tal pelo povo judeu.  Esta tradição tem 

como essência, ensina Kohn, a realização do retorno de uma teocracia que teria existido no 

início, o reino de David. Este reino tem a característica de ser terreno, fruto da história, e não 

celeste. Na terra “Deus novamente será rei e a vida permanecerá humana, purificada e 

explicada, mas ainda humana”56. Assim, a salvação individual é inseparável da salvação de 

todo o povo. A definição do povo a ser salvo, no entanto, tem variações, pois concepções 

messiânicas centradas no povo judeu conviveram com noções messiânicas universalistas 

(ibid:359).  

Jesus Cristo, que se considerava o messias, anunciou seu retorno num prazo breve 

após a sua morte, quando, então, seria realizado o reino de Deus. No entanto, a Igreja oficial 

abandonou os ensinamentos sobre a iminência da realização do reino. Os mesmos foram 

apenas mantidos por seitas consideradas heréticas, as quais foram perseguidas, tanto pela 

Igreja quanto pelo Estado, ao longo dos séculos. Foram os textos apocalípticos que 

forneceram as bases literárias para o segundo advento e para o milenarismo, que é a idéia de 

que mil anos passariam antes da vinda do messias (Cohn, 1981:361).  

Menções sobre as representações religiosas milenaristas foram raramente ouvidas por 

mim nas primeiras idas a campo. Mas algumas falas de Cafuzos mostraram que bastaria 

provocá-los para que aparecessem e sugeriram que é grande sua importância para as 

representações a respeito da organização do trabalho, tema desenvolvido mais adiante.  
Quando, displicentemente, perguntei a uma jovem mãe se ela achava que seu filho se 

casaria com alguém da comunidade, ela declarou não ter certeza se seu filho chegaria a se 

casar pois “tudo pode acabar logo”. Tentando disfarçar a minha surpresa por ser uma mulher 

jovem a declarar esta convicção, argumentei que o seu sogro havia me dito que os bons 

continuariam a viver na terra. Ela então me esclareceu que sabia disto, mas seu filho talvez 

não casasse, pois não haverá mais casamentos neste novo tempo, e também não nascerão mais 

crianças. Será um tempo sem sofrimentos nem fome, porque não teremos mais necessidade de 

alimentos e, desta forma, nem de trabalhar. Tempo sem orgulho, inveja ou doença. Todos os 

bichos serão mansos e andarão no meio da gente. 

                                                   
56 Tradução de A.S. 
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Parece evidente que a já referida escassa presença e controle dos agentes religiosos 

oficiais sobre a prática popular do catolicismo no Brasil, entre outras razões, possibilitou o 

florescimento de tais representações.  O catolicismo popular, pelo que pude depreender dos 

depoimentos dos Cafuzos, considera o povo judeu culpado pelo sofrimento existente no 

mundo, uma vez que mataram Jesus Cristo. Merece registro, também, o uso do termo “judeu”, 

por alguns Cafuzos,  como sinônimo de pessoa má. Outra conversa elucidou melhor o papel 

dos judeus. Segundo os Cafuzos: “Jesus Cristo sofreu muito mais do que nós, com cravos, 

espinhos na cabeça, pregos. Morreu para nos salvar. Foi “judiado” pelos judeus e para esses 

disse que viria cobrar o que tinham feito para ele. Mil anos passariam, mas dois mil anos não 

passariam para ele vir cobrar o sofrimento e buscar os Dele” (Valdomiro Machado). Sua 

esposa complementou que aqueles judeus haviam morrido, mas seus descendentes estavam na 

terra.  

Esta atribuição de culpa aos judeus foi recorrente ao longo de toda a história do 

messianismo cristão. “Os maus – identificados ora com os judeus, ora com o clero, ora com os 

ricos – seriam exterminados, após  o que os Santos – ou seja, os pobres em questão – 

estabeleceriam o seu reinado, um reino sem sofrimento e sem pecado” (Cohn,1981:12). O 

sofrimento no mundo é explicado como sendo o castigo que Jesus estaria impondo aos judeus; 

portanto, não haveria explicação para o sofrimento dos outros. Há sim uma compensação por  

manter-se ligado ao bem, que é poder desfrutar do paraíso eterno.  

Quanto à condenação dos ricos, os Cafuzos entrevistados foram unânimes em dizer 

que o fato de ser rico não condenava a pessoa, se ela soubesse dividir com os outros sua 

riqueza. Mas ressaltaram que para estes a salvação é mais difícil, pois, como está escrito na 

bíblia, “é mais fácil um camelo passar pelo buraco de uma agulha do que um rico entrar no 

reino do céu”. 

 Os mais velhos contam alguns “causos” que reforçam a regra da solidariedade, do 

compartilhamento dos bens materiais. Um deles fala de uma mulher que recebe uma 

mensagem de um espírito indicando o local onde há ouro enterrado, com a recomendação de 

que ela deveria reparti-lo entre suas irmãs. Como a mulher esconde o ouro em sua casa e não 

divide, ela fica louca. Algum tempo depois um conhecido do narrador achou o ouro, foi a 

Florianópolis trocá-lo por dinheiro, comprou uma terra e mandou chamar toda a sua família 

para viver naquela terra. Outro “causo”  é sobre um fazendeiro, filho de família riquíssima – 
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neste salientou a distinção: “rico é uma coisa e riquíssimo é outra”. Este fazendeiro, tendo 

morrido todos de sua família, encheu uma mala de dinheiro e quis chegar ao fim do mundo. 

Chegou ao inferno onde viu sua família queimando e lhe foi oferecida uma cama que 

queimava se a tocasse. O jovem fazendeiro quis então chegar a Jesus. Lá chegando Jesus lhe 

perguntou se queria ficar com ele ou no inferno. A resposta foi que queria ficar com Jesus. 

Então foi orientado para voltar para casa e distribuir toda a sua riqueza. Para voltar tinha que 

segurar uma vela dada por Jesus e fechar os olhos. Deitado mesmo, com os olhos fechados, 

distribuiu, aos poucos, as vacas, os cavalos e as mulas. Depois de sete anos morreu, segurando 

aquela vela que queimava e não derretia.  

Tobias Machado resumiu assim a possibilidade de salvação dos ricos: “se o rico 

conseguiu a riqueza com seu suor, daí vai, mas se explorou os outros, roubou, daí não”. Isto 

reforça a idéia de que, para os Cafuzos, é possível haver justiça mesmo permanecendo numa 

condição de subordinação. É o rompimento de um certo equilíbrio dentro desta subordinação 

que define a injustiça.  

A presença das representações milenaristas na Comunidade Cafuza se explica pela sua 

ascendência na população “cabocla” do planalto catarinense, cuja religiosidade tinha (e ainda 

tem) características peculiares, dentre as quais convicções milenaristas que, contidas "em 

germe na tradição religiosa local",  na "efervescência do conflito" (Guerra do Contestado) 

tornaram-se "um dos pontos de apoio ideológicos na compreensão do tempo presente e na 

fundamentação da esperança" (Monteiro,1974:85). Era comum que alguns dos agentes 

religiosos leigos, aos quais já me referi, fossem alfabetizados e realizassem a leitura da bíblia. 

No Contestado, as representações escatológicas foram especialmente enfatizadas nas 

pregações do segundo João Maria.  

Com a contextualização histórica que Cohn faz destes movimentos ocorridos no norte 

e centro da Europa, ele conclui que a população neles envolvida era aquela que estivesse 

“dispersa, desorganizada, rural, urbana ou mista”, a quem faltava a segurança material e 

emocional propiciada pelos “grupos sociais tradicionais” (1981:231-232). Prova cabal de que 

a motivação para os movimentos milenaristas é a insegurança social é o fato de que estes 

sempre irromperam em situações de fome generalizada, de pestes (especialmente fortes foram 

estes movimentos na Europa durante a Peste Negra), de aumentos abusivos de preços ou no 

bojo de revoluções e revoltas. Pensando sobre a Comunidade Cafuza, lembro que são 
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descendentes de camponeses que têm sofrido uma história de extrema violência (como penso 

ter demonstrado até aqui) que, infelizmente, ainda não acabou. 

Muitos autores constataram que na cultura popular, ou “na memória dos aflitos”, estas 

crenças não desaparecem e são apenas reavivadas durante a ocorrência de surtos messiânico-

milenaristas (Guimarães, 1979:9). Não é difícil perceber a razão pela qual as convicções 

milenaristas permanecem neste substrato cultural dos Cafuzos e continuam sendo "um dos 

pontos de apoio ideológicos na compreensão do tempo presente e na fundamentação da 

esperança" (Monteiro, 1974). O tempo presente traz desafios, transformações rápidas e quebra 

das relações tradicionais que são interpretados como sendo sinais de que está “chegando o 

tempo”. Estes desafios são interpretados à luz das profecias feitas por “São” João Maria, 

como detalho mais adiante. Apesar de ouvirem de várias pessoas que esta história de fim dos 

tempos não existe, os Cafuzos não descartam tal possibilidade. Temem-na. Uma Cafuza disse 

que, a despeito das pessoas falarem o contrário, “é bom a gente temer alguma coisa, é bom 

temer a Deus”. Isto evidencia que estas crenças agem ao mesmo tempo como fundamentos da 

esperança e como coerção para se adaptarem às regras sociais.   

Parece que os Cafuzos convivem com naturalidade com a  expectativa de que “dois 

mil anos não chegará”. Talvez esta naturalidade decorra do fato de que as pessoas sabem 

exatamente como tudo transcorrerá neste dia: os tremores de terra, chuva de pedras, escuridão, 

os bons sendo levados por Jesus Cristo para retornarem depois, quando a terra tiver sido 

purificada com fogo e enxofre. Dizem que “uma vez o mundo acabou em água e agora vai 

acabar em fogo”.  

Lembro aqui a afirmação de M.I.P.Queiroz, indicativa da percepção do status de 

realidade que o sobrenatural tem neste sistema de representações do catolicismo rústico: “O 

desconhecido faz parte do sistema em que vive o sitiante tradicional. O desconhecido é 

normal. Para  ele, que não é torturado pelo mistério das coisas nem pelo terror do sagrado, 

mistério e sagrado pertencem ao mesmo mundo da realidade cotidiana” (1973:63).  Talvez 

este desconhecido não seja, afinal, tão desconhecido, uma vez que todos conhecem os 

detalhes de como ocorreria esta transformação radical no mundo, presentes em sua tradição 

oral, mesmo aqueles que duvidam conhecem a mensagem. Concordo plenamente com a 

afirmação desta autora a respeito da “interpenetração do sagrado e do profano”, da separação 

“fluida” entre as duas esferas” (idem:61).  
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Esta profecia milenarista tem sido passada através das gerações Cafuzas oralmente, 

mas sempre legitimam os seus conhecimentos com a referência “Está na bíblia”. No entanto, 

há algumas previsões de acontecimentos que antecederiam o fim dos tempos, como escassez 

de dinheiro e grande desordem nas cidades, que não estão na bíblia, mas foram contadas por 

São João Maria de Agostinho aos seus pais e avós, no planalto catarinense. 

 

 

Profecias de “São João Maria” 
 

Atualmente, percebo que as representações milenaristas não decorrem e não fazem 

referência à Guerra do Contestado, mas, por comporem a cultura Cafuza e serem uma resposta 

às transformações sociais sofridas, tais representações se atualizam nos problemas do 

presente.  

Tobias Machado, com 87 anos, é o único Cafuzo que tem um retrato impresso de João 

Maria; no entanto, todos, inclusive as crianças Cafuzas, sabem que “São João Maria” era um 

profeta que ensinava coisas para os antigos. Tendo verificado a mesma tradição nas cidades 

catarinenses nas quais realizou sua pesquisa, Bloemer agrupa as profecias em três grupos: 1) a 

respeito de mudanças nas relações e papéis sociais, 2) inovações tecnológicas e 3) cercamento 

e escassez das terras e outras carências econômicas (1996:222). Para arrolar o conjunto de 

profecias que ouvi dos Cafuzos acrescento um quarto grupo: as que dizem respeito a desastres 

naturais. Todas estas profecias se apresentam como atuais e servem para interpretar relações 

sociais que eles vivenciam.  

Apresento-as então:  

Sobre as mudanças nas relações e papéis sociais: “Vai chegar um tempo que não tem 

mais pai por filho nem filho por pai, nem mãe por filha nem filha por mãe”; “O profeta falava 

pro meu avô que ia chegar o tempo que não ia ter mais pai por filho e que iriam acontecer 

todas as coisas que estão acontecendo”; “A ganância, bebedeira, violência tão demais 

mesmo”;  “Ia chegar um tempo em que a gente não ia conseguir distinguir homem de mulher”. 

Trindade da Penha contou que o profeta dizia a seu avô, e este transmitiu para a sua 

mãe o seguinte:  
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Vocês que são católicos devem viver e trabalhar no mato, para cidade vocês não 

vão, meus filhos, porque na cidade é perigoso. Vocês vão para igreja verde, a 

igreja verde que ele dizia era o mato, que a minha mãe sempre dizia, né (...) Vai 

chegar um tempo que vocês, católicos, não vão ver nem a metade do que vai 

passar, ele dizia, vai dar uma guerra, vai chegar a ver, ia ver gente pisando um 

por cima do outro (...) quando um passar pelo outro não vai conhecer seu irmão.  

 

Cercamento de terras e outras carências econômicas: “Tempo de pouco rastro e muito 

pasto”. A constatação de Júlia Machado Alves de que eles ganhavam pouco levou-a a dizer 

que “realmente está chegando o tempo, porque ia ser assim mesmo no final. Ia com um saco 

de dinheiro e traria um punhadinho de comida.  Não estamos bem lá ainda, mas quase lá”. 

E quanto à velocidade das mudanças disse Jacinta Penha:  “Vai dormir tá de um jeito e 

acorda e tá de outro jeito”.  

Referentes a desastres naturais: “Nos últimos tempos ia ter terremoto e praga de 

gafanhoto”. Olga Machado expressou uma interpretação associada a esta profecia ao narrar 

que os passarinhos haviam comido seis litros de sementes na terra e que isto era um sinal de 

que está chegando o tempo, pois nunca havia acontecido antes.  

As notícias que ouvem pelo rádio e pela televisão, esta mais raramente assistida, são 

percebidas como demonstrações da situação caótica dos dias atuais: assassinatos, chupa-cabra, 

terremoto no Japão, todos sinais indubitáveis do fim dos tempos. 

Algumas pessoas mais jovens, com até trinta anos, mostraram algumas dúvidas quanto 

às profecias, chegando a perguntar minha opinião a respeito da  profecia milenarista. Elas 

haviam aprendido na doutrina para primeira comunhão, ministrada por um leigo católico, que 

Nossa Senhora havia jogado um punhadinho de areia sobre essa previsão e que a vida 

continuaria pelo mesmo número de anos quantos fossem os grãos de areia daquele punhado. 

Mas os velhos Cafuzos lhes garantiam que Nossa Senhora não tinha nenhum poder de 

interferência nisto.  

Tenho percebido, ao conversar com membros da Comunidade Cafuza, que é possível 

divisar três grupos de crenças: dois grupos menores, um dos quais manifesta a firme 

convicção de que estamos vivendo o fim dos tempos e outro que acredita que o mundo 

continuará a existir tal como é e que o julgamento e a salvação ocorrem na morte de cada um. 
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O grupo maior expressa dúvidas, já não sabem mais se os velhos estão certos. Minha hipótese 

era a de que eu encontraria visões distintas de acordo com a faixa etária, esperando que os 

mais jovens  

se mostrassem mais céticos. De fato, muitos jovens entre 15 e 30 anos expressaram incertezas 

a respeito da concretização da profecia milenarista; no entanto, alguns outros se mostraram 

bastante crentes na mesma enquanto algumas pessoas das faixas etárias mais elevadas 

manifestaram dúvidas e ainda outras a convicção de que a profecia é falsa.  

Os poucos jovens que expressam maior convicção na profecia são aqueles mais 

proximamente ligados aos mais velhos católicos ou das famílias convertidas ao 

pentecostalismo. Apesar desta discordância, todos compartilham a opinião de que algum 

julgamento acontecerá e quem não estiver preparado, quem tiver cometido muitos pecados e 

não tiver se regenerado não será salvo. Ressalto aqui a influência dos padres e outros agentes 

religiosos do catolicismo oficial, especialmente nas últimas três décadas, no sentido de 

suscitar re-interpretações ou dúvidas a respeito das profecias milenaristas. Por outro lado, os 

limites desta influência aparecem na constatação do poder das notícias ouvidas pelo rádio de 

reforçar cada vez mais a suspeita ou mesmo a certeza do milênio e da confirmação enfática da 

crença na profecia por aqueles Cafuzos que se estão convertendo à Assembléia de Deus. 

Os ensinamentos passados de pais para filhos sobre como manter-se bom e garantir a 

salvação são, basicamente, não roubar, não matar, viver bem com os outros, fazer a coisa 

certa, rezar muito e respeitar os mais velhos, especialmente pai e mãe. Uma Cafuza lembrou 

que as regras são os dez mandamentos.  

Estas são regras de convivência que, se não forem cumpridas, podem levar a pessoa ao 

pior dos castigos: morrer queimado na ocasião em que o mundo for purificado dos pecados, e 

descer ao inferno.  Com certeza podemos dizer que, além da profecia conferir significado ao 

mudo e à história dos homens, as regras que a cercam expressam as regras de conduta 

sancionadas pela cultura. Se no contexto dos movimentos milenaristas a salvação é coletiva, 

fora deste contexto ela é de responsabilidade pessoal; apesar disto as regras para a salvação 

são sempre idênticas às regras do bom convívio social, o que demonstra o aspecto utilitarista 

da religião já apontado por M.I.P.Queroz (1973) e Wolf (1970).  

Laís Mourão de Sá (1974) considera que a idealização do passado seja uma forma de 

dar sentido histórico ao presente: “A atualização dessas profecias, entretanto – ao contrário do 

movimento milenarista que propunha o retorno ao passado, como forma de construir o futuro 
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– não contém projeto de transformação. Apenas uma maneira de, perdida a utopia da 

sociedade igualitária, da fartura e da festa, tornar compreensível sua precária realidade atual, 

como algo que tinha que ser, que já ‘estava escrito’”.  

Gostaria de acrescentar, aqui, uma reflexão suscitada por Sá. Penso que, mesmo não 

havendo um projeto de transformação social, a presença das profecias influi, de alguma forma, 

no comportamento das pessoas em direção aos valores identificados com o bem, com a 

salvação, com a filiação divina. E, neste sentido, parece-me que estas crenças continuam 

influenciando a construção do presente e do futuro, especialmente reforçando o os vínculos 

comunitários dos Cafuzos.  

 

 

Movimentos messiânco-milenaristas 
 

Apresento, a seguir, um quadro das diferentes tendências interpretativas sobre os 

movimentos messiânicos-milenaristas. Seguindo Guimarães (1979), duas tendências são aqui 

perceptíveis: uma que identifica total subordinação e dependência da cultura e da ideologia 

política e religiosa camponesas à sociedade dominante, pressupondo a incapacidade de terem 

autonomia nestes aspectos; a outra tendência é a de reconhecer na cultura camponesa 

autonomia e legitimidade.  

Analisando a Guerra do Contestado, alguns autores representantes da primeira 

tendência (M.V.Queiroz, 1966 e Marli Auras, 1995, entre outros) concluíram, de forma 

semelhante, que foi ela uma revolta marcada pela alienação e que, por limitação do seu 

universo cultural, os revoltosos não conseguiram enxergar a verdadeira causa da opressão que 

os atingia, que foi o desenvolvimento das relações capitalistas. Ou seja, teriam os revoltosos 

desenvolvido uma falsa consciência dos problemas, o que levou ao surgimento de bodes 

expiatórios, não tendo, assim, conseguido organizar-se politicamente e fazer alianças com 

outros segmentos sociais; a única resposta possível teria sido a esperança religiosa na 

“regeneração do mundo”, resposta esta que não oferecia, segundo os citados autores,  

“possibilidades objetivas de vitória”.  

O enfoque de Auras, que analisa a Guerra do Contestado, é o da insuficiente 

possibilidade do “homem do interior” de perceber e explicar os “mecanismos econômico-
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político-sociais” que “conferiam sentido ao estrangulamento de sua existência”. Diante de tal 

insuficiência, seriam as representações e a prática religiosa as formas possíveis de  protesto, 

em vez da (desejável e necessária, para a autora) articulação de uma “clara direção política ao 

movimento”. Auras credita a incapacidade de percepção ao “isolamento e à indigência 

material e teórica concretamente vigentes”, que levou os revoltosos, segundo ela, à construção 

de uma “representação  de mundo intramuros” que não poderia tê-los feito vislumbrar outra 

coisa que não o  apocalipse (1995:47-50). 

Também Laís Mourão de Sá (1974) escreveu que os rumos escatológicos que tomaram 

o conflito decorreram da incapacidade daqueles camponeses de se organizarem politicamente 

para enfrentar as forças opressoras. M.I.P.Queiroz (1972) afirma que o caráter religioso dos 

movimentos messiânicos, que são respostas a situações extraordinárias de crise, deve-se à 

“impregnação religiosa da vida total do sertanejo”. E, ainda, que no curso normal da vida do 

sertanejo ele sempre recorre às soluções religiosas quando todas as outras possibilidades 

fracassaram.  

Há que se questionar quais eram as possibilidades concretas de fazer frente ao curso 

dos acontecimentos, tal como Auras sugere que poderia ter acontecido caso os sertanejos 

pudessem ter compreendido a dimensão “real e histórica” da expansão capitalista que os 

assolava e ter se organizado a contento. Devemos lembrar que a maioria dos rebeldes do 

Contestado, tendo perdido o acesso à terra, não tinha como continuar se reproduzindo 

socialmente e, por outro lado, o fato que deflagrou aquela guerra, o ataque das forças policiais 

e armadas, tinha a perspectiva de exterminar o grupo de sertanejos expropriados que seguiam 

José Maria, a fim de restaurar a “ordem e a lei” (Queiroz, 1966:101). Para arriscar um 

contraponto posso pensar nas resistências às ditaduras militares na América Latina que foram 

violentamente reprimidas, apesar de contarem com uma orientação política que não era 

religiosa.  

A atribuição da “limitação” da percepção ao isolamento geográfico e cultural dos 

sertanejos também pode ser criticada quando hoje, nas cidades grandes e pequenas, proliferam 

igrejas que enfatizam este tipo de representação religiosa escatológica sobre o mundo social e 

seus destinos.  

Alinhado à segunda tendência, a da autonomia cultural dos camponeses, aparece 

Duglas Teixeira Monteiro, cuja interpretação recusa a idéia de que o aspecto religioso do 
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movimento torne-o inferior aos movimentos revolucionários leigos. Argumenta que qualquer 

consciência da totalidade das relações sociais, religiosas ou leigas, são “construções” a 

respeito da realidade e não a realidade em si. Portanto, para este autor, ambos os tipos de 

movimentos, religiosos e laicos, “operam dentro de uma certa concepção da totalidade que 

não é um dado, mas uma construção que resulta, como processo, desse encontro entre um 

projeto de sociedade e as determinações objetivas” (1974:190).  Assim, Monteiro afirma que a 

derrota sofrida na guerra não se deveu à solução religiosa messiânica, mas a condições sociais 

e culturais mais amplas, de dimensão internacional, eu diria.  

Foram apontadas as limitações militares, materiais e culturais para vencer a guerra; por 

outro lado, ficou evidente que haviam se esgotado todas as condições objetivas de vida para 

aqueles sertanejos. Parece-me que, naquele contexto, a deflagração da Guerra Santa, na qual a 

ajuda sobrenatural compensaria as suas deficiências objetivas, se constituía na melhor forma 

possível de lutar pela sua sobrevivência. A distinção primordial desta tendência interpretativa 

é a crítica ao conceito marxista de ideologia que a concebe como “manto que encobre o 

essencial ou verdadeiro, isto é, os interesses econômicos e políticos” (Guimarães, 1979). 

Cristina Pompa afirma, ao concordar com a interpretação de Monteiro sobre a Guerra do 

Contestado,  que a ideologia religiosa é “ela própria uma realidade, tão objetiva quanto as 

relações de produção e, para os camponeses, muito mais real do que estas”  (1998:6).  

Concordo com a perspectiva de Guimarães (idem) de que a primeira tendência reflete 

uma visão etnocêntrica e elitista que tende a desqualificar, ou mesmo desconhecer, os projetos 

de sociedade expressos na linguagem religiosa.   

A primeira tendência interpretativa pressupõe uma hierarquização de níveis de saber 

(separando e sobrepondo o saber político ao saber religioso). A este respeito Pompa lembra 

que Alba Zaluar Guimarães já havia apontado um dualismo no pensamento de alguns autores 

na descrição dos atores dos movimentos messiânicos, que “afirma sempre um nós (...) 

legítimo produtor de política, cultura e história” em oposição ao outro atrasado, fanático 

(Pompa, 1998:8). Renato da Silva Queiroz aponta para o fato de que existe uma forte 

tendência “assimilacionista”, de intolerância, na sociedade brasileira no que tange às 

diferenças raciais, mas que age também sobre “qualquer forma de vida social igualitária e 

autárquica, em especial as concebidas nas entranhas da utopia” (1995:155).  
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III - CAFUZOS E COLONOS: IDENTIDADES EM CONFRONTO  

 
 
 
 

Neste capítulo, apresento a Comunidade Cafuza enquanto grupo que compartilha uma 

identidade étnica, a qual se forma no contraste com a sociedade regional branca e indígena. 

Para tanto, farei  uma breve e parcial etnografia da Comunidade Cafuza, associando-a, sempre 

que possível, à identidade mais ampla de campesinato brasileiro que tem sido retratada em 

alguns estudos. Ênfase maior está sendo dada aos aspectos do modo de vida Cafuzo que são 

conflitantes com os valores professados pela sociedade circundante.  

Opto aqui pela categoria “branco”, pois a mesma é utilizada pela Comunidade Cafuza 

para designar os membros da sociedade regional que não sejam Cafuzos ou índios (incluindo 

os índios mestiços), mas que pode compreender qualquer fenótipo. Pedro Martins narra que 

caminhava pela cidade de José Boiteux com um Cafuzo quando encontraram uma pessoa com 

“biotipo próprio de afro-brasileiro”, a qual foi identificada pelo Cafuzo como um branco 

quando questionado se tratava-se também de um Cafuzo (1995:135). Percebe-se, assim, a 

dimensão ampla da categoria branco para os Cafuzos. No entanto, a denominação branco se 

sustenta com facilidade, uma vez que a  população regional é composta quase que totalmente 

por brancos, descendentes de imigrantes europeus italianos e alemães.  

Apesar de existirem no grupo dos Cafuzos pessoas com características fenotípicas 

marcadamente brancas, elas jamais se identificam com a categoria branco, o que mostra que a 

identidade Cafuza está fortemente calcada nesta distinção das origens raciais em oposição aos 

brancos. O grupo Cafuzo compreende uma grande variedade de fenótipos, indo da pele bem 

escura à mais clara, de cabelos muito crespos a muito lisos, cuja cor também varia do preto ao 

loiro, além de traços faciais que certamente evidenciam a miscigenação dos elementos negros, 

índios e brancos. No entanto, apesar  das evidências, a origem branca não é mencionada no 

seu discurso atual. Imagino que isto ocorra em função da oposição aos brancos e também da 

consolidação do discurso sobre a origem da denominação Cafuzos. 
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Em outros trabalhos57 sobre esta população tem sido utilizada a denominação colonos, 

que é uma categoria interna à população rural de origem européia. Santos (1973) utiliza 

também a categoria branco, usada correntemente na população indígena aldeada no município 

de José Boiteux, SC. Diferente do observado por Bloemer (1996) e Renk (1997) em outras 

áreas do Estado de Santa Catarina, no  contexto da Comunidade Cafuza não ocorre a 

denominação “gringo”, a qual expressa a negativização58 da identidade dos brancos pelos 

brasileiros. Contudo, para os Cafuzos, branco ou algumas variações desta palavra podem, às 

vezes, assumir caráter negativo.  

Para descrever as características culturais dos brancos utilizarei, além das minhas 

observações59, alguns autores que as descreveram, com o mesmo intuito de opô-las ao 

segmento que tem sido aqui denominado brasileiro. No entanto, sendo o foco principal a 

Comunidade Cafuza e seus conflitos internos, limito-me a falar do segmento colono apenas 

para esclarecer esta construção identitária. 

 

 

Identidade Étnica  
 

A respeito do relacionamento com a população regional, não obstante a relutância de 

ambos os grupos para falar sobre os conflitos, a observação dos comportamentos e alguns 

depoimentos evidenciaram a dimensão do conflito étnico.  

Para definir grupo étnico, vários autores60 têm recorrido à  definição que Barth 

apresentou como consensual na literatura antropológica, assim traduzida por Roberto Cardoso 

de Oliveira: “grupo étnico designa uma população que: a) se perpetua principalmente por 

meios  biológicos; b) compartilha de valores culturais fundamentais, postos em prática em 

                                                   
57 Bloemer (1996) realiza estudo sobre o campesinato constituído por dois segmentos denominados de origem e 
brasileiros que terão seu território (em SC) requisitado para construção de hidrelétricas, no qual conclui que, 
mesmo com as diferenças entre os dois segmentos, para ambos aquela migração imposta pela hidrelétrica 
comprometeria irreversivelmente seu modo de vida camponês pela perda de seu espaço de produção e das 
relações de solidariedade. Ver também Renk (1997) e Seyferth (1982).  
58 Tanto Bloemer quanto Renk fazem referência à contribuição de EPSTEIN, A.L. Ethos and identity: three 
estudies in ethnicity, 1978, a respeito da definição de identidade étnica como “constituída de um continuum, em 
cujos extremos estão localizados polos negativos e positivos. O polo negativo viria imposto ‘de fora’, pelos 
‘outros’, carregado de atributos desqualificadores” (BLOEMER, 1996:14).  
59 Observações que foram realizadas no município de José Boiteux e também ao longo de minha vida, uma vez 
que descendo de famílias  imigrantes alemã e italiana.  
60 Entre eles  Oliveira (1976), Seyferth (1982)  e Brandão (1986). 
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formas culturais num todo explícito; c) compõe um campo de comunicação e interação; d) 

tem um grupo de membros que se identifica e é identificada por outros como constituinte de 

uma categoria distinguível de outras categorias da mesma ordem” (1976: 2). Barth ressalva 

que o compartilhamento de valores culturais é um aspecto secundário, posto que é resultado e 

não o aspecto que define a organização de grupos étnicos. Isto traz para o centro da atenção o 

aspecto da auto-identificação (auto-adscrição) do grupo e identificação (adscrição) pelos 

outros grupos com os quais se relacionam. Isto equivale ao “limite étnico”, ou seja, os 

critérios de pertencimento e de exclusão do grupo61. Além disso, do rol de todas aquelas 

características que diferenciam as culturas, apenas algumas são consideradas significativas e 

escolhidas pelos atores sociais para fins de identificação (Barth, 1976:15).   

A identidade étnica é um processo de identificação de grupos em situações de oposição 

a outro grupo, o que levou Oliveira (1976) a elaborar a noção de “identidade contrastiva” 

como base para a identidade étnica. Esta situação de oposição é sempre uma situação de 

confronto que leva um a querer se afirmar, etnocentricamente, “negando” o outro. Quando 

este confronto se estabelece entre um grupo minoritário e os brancos (imigrantes europeus), 

temos uma situação de submissão e dominação, de hierarquia de status, a qual o autor 

denominou “fricção interétnica”. É precisamente este tipo de relação interétnica aquela que se 

estabelece no convívio/confronto da Comunidade Cafuza com os colonos. Uma implicação 

grave deste encontro entre grupos com poder desigual é a negativização da auto-imagem do 

grupo dominado, à qual as crianças estão mais suscetíveis.  

 
A permanência contínua em situações de discriminação desperta desde cedo nas 

crianças uma consciência negativa de si ou, em termos de Erikson, uma 

“identidade negativa”62 que se prolongará na juventude e maturidade, raramente 

transformável numa identidade positiva capaz de auxiliar o indivíduo ou grupo a 

enfrentar situações críticas (R.C.Oliveira,1976:18). 

 
A identidade negativada é construída pelo branco, colono, ao projetar no Cafuzo o 

oposto do que vê de positivo em si próprio. À semelhança do que foi percebido por Bloemer 

                                                   
61 Este aspecto foi discutido por Oliveira (1976:2-4) e Seyferth (1982:4-5). 
62 Em nota, Oliveira detalha a definição de Erikson de identidade negativa: “soma de todas aquelas identificações 
e os fragmentos de identidade que o indivíduo tem que reprimir em si mesmo por serem indesejáveis ou 
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(1996) e Renk (1997) em suas pesquisas. Por ser o grupo de maior poder político e 

econômico, os brancos conseguem impor a sua visão de mundo e seus valores. As explicações 

que são oferecidas pela ideologia dominante para a liminaridade em que vivem e para a 

repressão que sofrem são ineficazes e atribuem aos dominado uma identidade negativa. 

“Lança-se, assim, um desafio à criação de categorias pelas quais os grupos marginalizados 

possam construir sua identidade social positivamente" (Sá, 1974:67-68). 

Das quatro diversas construções de etnicidade apresentadas por Oliveira63, penso que 

duas sejam especialmente importantes: a construção dos próprios “agentes étnicos” e a 

construção feita pelo etnógrafo, sendo esta uma abstração em dois tempos.  O primeiro tempo 

da abstração é o próprio ato de identificação dos traços culturais usados na construção da 

etnicidade e o segundo tempo é a formulação de categorias étnicas diferentes daquelas 

produzidas pelo próprio povo (1976:89-90). Esta possibilidade de abstração pelo pesquisador, 

justificável por ser a etnicidade engendrada por uma ideologia, que não é consciente para os 

atores sociais, é legitimada também pela proposição de Pierre Bourdieu do “princípio da não-

consciência”, ou da não transparência dos valores que orientam a vida social (Bourdieu apud 

R.C.Oliveira, idem:98-99). Assim, na apresentação que segue dos elementos de identificação 

étnica dos Cafuzos, procurarei distinguir quais são usados de modo consciente e quais me 

parecem não o serem.  

Procuro, neste estudo, discutir os valores culturais e os critérios que definem os limites 

destas identidades, isto nos aproxima dos projetos Cafuzos de trabalho em sua terra,  uma vez 

que concordo que à identidade se associam “projetos de vida” que estão a elas associados64.  

 

 

Racismo 
 

Um dos elementos que compõem e reforçam esta hierarquização dos grupo é a 

discriminação racial. Em conversa com uma moradora branca do município, por exemplo, ela 

confirmou que a hostilidade dos moradores brancos da cidade é grande e o componente racista 

é muito forte, algo que já havia percebido em comentários nos quais a cor da pele é 

                                                                                                                                                               
irreconciliáveis (...)” Erik Erikson, Autobiographic Notes on the Identity Crisis. In Daedalus: Journal of the 
American Academy of Arts and Sciences, 1970. 
63 Oliveira (1976) baseou-se em J. Clyde Mitchell.  
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mencionada. Penso que a minha posição de pesquisadora identificada com a Comunidade 

Cafuza impediu que eu ouvisse comentários declaradamente racistas. No entanto, a minha 

convivência com os regionais e, acima de tudo, a auto-imagem expressada pelos Cafuzos, 

especialmente pelas crianças, dão a medida na qual ela responde ao preconceito racial.  

Pensando com Taguieff, pode-se dizer que esta discriminação é racismo, caracterizado 

por comportamentos, práticas e atos que separam e hierarquizam os grupos. O racismo sofrido 

pelos Cafuzos, no entanto, não é manifestado em um “sistema explícito de 

representação/avaliação” (1988:255). As representações que sustentam este racismo são 

implícitas, não são defendidas abertamente, não constituem um discurso ideológico que 

justifique esta hierarquização. Pelo menos não mais hoje em dia.  Após todas as críticas que 

têm sido feitas ao discurso racista em nosso país, foi criado, no dizer de Borges Pereira, “um 

sistema de valores que [...] tanto inibe manifestações negativas na avaliação ‘do outro’ racial 

como estimula a apologia da igualdade e da harmonia racial entre nós” (1996:76).  

Avalio que posso pensar nos Cafuzos como portadores de um estigma, conforme foi  

definido por Goffman: o estigma surge “onde há alguma expectativa, de todos os lados, de 

que aqueles que se encontram numa certa categoria não deveriam apenas apoiar uma norma, 

mas também cumpri-la” (1975:16). No caso, a crença preconceituosa dos brancos na 

inferiorioridade dos não brancos impõe aos Cafuzos a norma da submissão. Goffman fala da 

internalização dos sentimentos e valores que sustentam o estigma: “Ademais, os padrões que 

ele incorporou da sociedade maior tornam-no intimamente suscetível ao que os outros vêem 

como seu defeito, levando-o inevitavelmente, mesmo que por alguns poucos momentos, a 

concordar que, na verdade, ele ficou abaixo do que realmente deveria ser” (idem:17).  

É difícil perceber qual a verdadeira dimensão deste estigma incorporado, uma vez que 

ele não se manifesta em seu discurso a respeito de suas próprias qualidades/defeitos morais. 

Apesar dos Cafuzos adultos afirmarem que são chamados de malandros, cachaceiros, 

vagabundos, não identifiquei evidências de que eles tenham incorporado este discurso 

depreciativo. Nem quando tecem críticas uns aos outros utilizam estas acusações. Percebo, 

muito pelo contrário, um desejo de provarem aos brancos que não são vagabundos. A imagem 

negativada que alguns adultos expressam é a de que os Cafuzos são bobos, no sentido de não 

saberem fazer negócios, serem facilmente ludibriados e, mais grave, não saberem mexer com 

                                                                                                                                                               
64 Neusa Bloemer (1996:13). 
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o dinheiro. Já, falando com as crianças, percebi que elas expressam um estigma relacionado às 

características físicas, sendo o cabelo crespo, ou “cabelo ruim” a pior delas. Ficou evidenciado 

que a maioria das adolescentes e pré-adolescentes sofre, com isso, um problema de 

depreciação da auto-imagem, não conseguindo sentirem-se belas. Presenciei uma cena de 

discussão em que duas crianças estavam trocando xingamentos: “sua preta”, “índia guarani”. 

Índio Guarani foi incorporado pelos Cafuzos como xingamento ou pilhéria, pois é o grupo 

indígena mais pobre, mais isolado e mais discriminado, inclusive pelos outros índios, dentro 

da Área Indígena de José Boiteux. Este isolamento se explica, em parte, pelo fato de serem 

considerados moradores de favor na área que é oficialmente Xokleng.   

Sem ter possibilidade de aprofundar esta questão, gostaria apenas de indicar a possível 

relação entre o alcoolismo de alguns homens e mulheres Cafuzos e a  discriminação sofrida, 

no sentido de que a embriaguez ajuda a carregar o fardo pesado da violência simbólica do 

racismo. Evidências neste sentido apareceram na fala de pessoas ligadas à Comunidade que 

declararam ter percebido que os Cafuzos se referem mais abertamente à discriminação racial 

se estiverem alcoolizados. Esta relação mereceria um estudo aprofundado. 

A ênfase da discriminação recai nas questões econômicas, mas várias outras variáveis 

são a elas associadas e são objeto de desqualificação e formação de estigma: estética pessoal, 

um padrão europeu de ordem e limpeza, tipo de casas e de alimentação. Nas conversas que 

mantive com os Cafuzos jovens pude perceber que a alimentação é um dos aspectos no qual 

mais expressam este estigma: identificam a comida por eles produzida, tal como a quirera, a 

polenta e a canjica como alimentos grosseiros. No pólo positivado estão os alimentos 

industrializados:  arroz,  macarrão, bolacha, salgadinhos e refrigerante.  

Taguieff chama atenção para dois tipos de discurso racista: um que absolutiza a 

diferença entre os grupos, nega a noção de unidade da humanidade e postula a impossibilidade 

de um grupo assimilar indivíduos do grupo diferente, negando a individualidade e congelando 

o indivíduo dentro do que é esperado do grupo visto como diferente;  e outro que crê na 

necessidade dos grupos que eles acreditam ser os mais evoluídos assimilarem os grupos vistos 

como inferiores; neste caso o direito à diferença é negado (1995:257). Percebo que no caso da 

Comunidade Cafuza estes dois tipos de racismo coexistem. O grupo é percebido como um 

todo diferenciado, cuja assimilação não é desejada, mas cuja diferença, ao mesmo tempo, 

principalmente no tocante aos objetivos dados à atividade  produtiva, não é tolerada. 
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Como funciona o racismo 
 

Na medida em que a sociedade fez aumentar o número de excluídos, aprofundando as 

desigualdades sociais, o racismo continuou a servir para que os brancos oprimidos 

encontrassem, em grupos ainda mais oprimidos, alguma compensação pela sua própria 

condição (Bell, 1995). Este autor não conclama os negros a lutarem por uma alteração da 

estrutura social. Pelo contrário, sua perspectiva quanto a isto pode ser considerada pessimista, 

pois ele fala da permanência do racismo como um componente indestrutível deste tipo de 

sociedade. Afirma que os negros têm uma papel estabilizante nesta sociedade e que esta  é a 

grande barreira para atingir a igualdade racial. Esta estabilização ocorre na medida em que os 

negros são usados como bodes expiatórios  para a falência de programas econômicos e 

políticos.  

A idéia de que são inseguranças que levam as pessoas a desenvolver e manter atitudes 

preconceituosas, dentre as quais o racismo, é corroborada pela teoria do psicólogo Leon 

Crochík (1995). Procurarei resumir sua argumentação: o preconceito é resultado da não-

experiência do contato com o outro, com o diferente, o que mantém os preconceituosos na 

ilusão de uma posição de superioridade que ele aprendeu de seus pais. O indivíduo percebe o 

mundo como muito ameaçador e evita entrar em contato com ele.  “A sensação de 

superioridade do preconceituoso em relação à sua vítima é solicitada por uma cultura que não 

permite um lugar a ninguém, pois é a própria insegurança de todos os indivíduos, é a eterna 

luta de todos contra todos, que a sustenta assim, o poder sobre o mais fraco é a busca de um 

espaço em uma sociedade que gira em torno do poder, busca esta fadada ao fracasso” (p.61). 

A rejeição ao negro, ao homossexual, ao deficiente, enfim, àquele que é diferente, ocorre, 

segundo Crochík,  porque este contato nos remeteria à nossa própria fragilidade. Fragilidade 

que não queremos reconhecer porque ela nos torna potencialmente incapazes de sobreviver. A 

resistência ao contato com o outro, que permitiria que a pessoa fizesse sua própria reflexão 

sobre a diferença, é ainda mais dificultada na sociedade moderna, competitiva, racionalizada, 

na qual a dúvida é sinônimo de incompetência. Como não podem expressar dúvidas, as 

pessoas lançam mão de conceitos preexistentes. 
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Forma de acesso à terra e hierarquização social  
 

 

Já demonstrei que na história da ocupação das terras no Estado de Santa Catarina a 

instituição da compra de terra definiu uma legalidade oficial do acesso à terra, deixando o 

segmento brasileiro em desvantagem, pois, além de não dispor de recursos financeiros, era-

lhe negado o direito de propriedade.   

Em um trabalho que analisou o confronto entre os segmentos brasileiro e italiano 

(colonos), Bloemer ressaltou a correlação entre o processo de construção da auto-imagem de 

cada um dos segmentos e estes dados históricos (1996:226). A autora explica que ambos os 

grupos disputaram o mesmo território com critérios distintos de acesso a ele: posse e 

propriedade. Estes critérios têm raiz nos diferentes modos de vida; no entanto, este fato 

“colocou os primeiros (brasileiros) em desvantagem, como intrusos das terras que há muito 

ocupavam”, pois prevaleceu aqui a legalidade da propriedade jurídica, o que marcou o lugar 

social de cada um (idem:227). 

Os modos de vida distintos engendraram projetos e utopias distintas nos grupos. Os 

brancos, emigrados de países que realizavam a Revolução Industrial, mesmo que lá 

estivessem sofrendo as suas conseqüências, chegavam imbuídos dos valores do progresso e da 

dedicação ao trabalho, a qual foi enfatizada e incentivada, juntamente com outras idéias, na 

propaganda pangermanista que objetivava superar os problemas da unificação alemã ocorrida 

em 1871. Segundo Richter (1992), uma das motivações principais da emigração alemã era a 

formação de mercados de compra para produtos da Alemanha em outros países, o que era um 

fator extra de incentivo ao progresso.  

Por outro lado, os brasileiros tinham séculos de experiência de mobilidade, de 

migrações, motivadas primeiramente pela disponibilidade de terras devolutas às quais 

recorriam sempre que se esgotava o seu pedaço e para sua expansão e, em segundo lugar, por 

causa de eventuais rompimentos de laços com o chefe político local. Bloemer  afirmou que a 

migração era corrente no modo de vida do “brasileiro, em decorrência de sua própria lógica 

econômica, de natureza predatória, que associava, no passado, uma agricultura incipiente, 

baseada na rotação de terra, à caça e à coleta” (1996:10).  
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Fato é que a posição socialmente minoritária dos brasileiros determinou a diminuição 

progressiva da quantidade de terras por eles ocupadas e, atualmente, a impossibilidade de 

comprarem terra para seus descendentes, o que os tem forçado, mais do que ao segmento 

branco, a se tornarem assalariados no campo ou na cidade, em serviços que não exigem alta 

qualificação profissional65. Exceções são as famílias que se têm vinculado aos movimentos 

sociais que reivindicam a reforma agrária e conseguiram obter terras. Apesar de não serem 

diretamente vinculados aos movimentos sociais, é este o caso da Comunidade Cafuza.   

 

 

Desempenho econômico visto pelos brancos 
 

Apesar do conteúdo racial não ter desaparecido na expressão da discriminação sofrida 

pelos Cafuzos, a sua justificativa atual é baseada, sobretudo, no julgamento do empenho no 

trabalho e o conseqüente desempenho econômico. Alguns entrevistados admitiram que 

algumas pessoas da cidade não gostam deles e os acusam de cachaceiros e malandros. Nas 

poucas vezes que ouvi comentários sobre isto, eles evidenciaram sua  indignação. Algumas 

vezes, porém, estas acusações vindas de fora são usadas internamente como incentivo à 

intensificação do trabalho, no intuito de provar o contrário aos brancos. 

Outras acusações em relação aos Cafuzos enfatizam o fato de não contribuírem com o 

pagamento de impostos e, a despeito disto, terem sido beneficiados com benfeitorias pela 

prefeitura e pelo INCRA, o que é visto como um “atraso” para o município. É interessante 

salientar que os moradores da Área Indígena são discriminados de uma forma ainda mais 

intensa na região sob as mesmas alegações, com o agravante de serem eventuais pedintes.  

Maria Ignez Paulilo adverte para o “europocentrismo”, que é a construção de uma 

“visão negativa do ‘povo brasileiro’”. Segundo esta autora, pode-se também dizer “racismo” 

(1996:156). Ela alerta para o fato de que todas as características percebidas como negativas, 

tais como: a condição de não proprietários, não serem competitivos e serem pobres, foram 

produzidas pelas condições adversas impostas pela classe dominante ao longo da história. Mas 

isto não é reconhecido. Pelo contrário, os explorados são transformados em incapazes, 

inferiores e desinteressados, portanto merecedores do seu destino. 

                                                   
65 Isto também foi observado por Bloemer, 1996:174. 



 

 

57 
 
 
 
 

Vários estudos66, realizados em Santa Catarina, têm mostrado que as representações 

dos colonos sobre os brasileiros assumem sempre esta tônica que também percebi na região 

aqui estudada. Os descendentes de alemães se percebem no topo de uma hierarquia étnica, na 

qual o critério de valorização é o desempenho econômico. Seyferth afirmou: “O elemento 

mais importante de comparação é sempre o trabalho: à escala étnica corresponde uma escala 

de eficiência no trabalho” (1982:159). Ela ainda salienta que a origem desta idéia está 

assentada em uma base racista, segundo a qual a superioridade racial e cultural é herdada, 

sendo inerente, portanto, aos indivíduos por causa da sua condição étnica. 

 Os italianos e seus descendentes não concordam com a idéia da superioridade alemã; 

no entanto; concordam com a idéia de hierarquia, na qual se vêem igualmente no topo. De 

modo geral, estes grupos étnicos julgam os brasileiros (categoria que, para eles, engloba os 

luso-brasileiros e os mestiços) como inferiores na capacidade e na vontade de trabalho, 

indolentes, preguiçosos e desprovidos de vontade de melhorar de vida. Um foco de contraste é 

o trabalho das mulheres que, se entre os colonos se percebem como muito caprichosas com a 

casa,  a horta, a educação dos filhos e, além disso tudo, ainda trabalharem pesado com o 

marido na roça, por outro lado afirmam exatamente o contrário sobre as mulheres brasileiras, 

salientando o que percebem como sujeira, desleixo e pouca produção. 

Paradoxalmente, ao mesmo tempo em que o estilo tradicional de produção do 

campesinato brasileiro é um dos principais fatores de intolerância em relação aos Cafuzos, 

uma eventual prosperidade econômica dos Cafuzos parece ser igualmente ameaçadora, a 

julgar pelo constante desencorajamento que ouvem dos brancos no que diz respeito à 

viabilidade do assentamento e do plantio coletivo de erva-mate. É até provável que com o 

assentamento tenha aumentado essa hostilidade, pois significou desviarem do script reservado 

aos negros que, como observou Goffmann, é agir exibindo qualidades negativas ou como 

palhaços, para não amedrontar os brancos (1975:120-121). 

O fato da Comunidade Cafuza ter sido beneficiada com um empréstimo pelo programa 

de crédito voltado para a reforma agrária também é visto pelos outros moradores da cidade 

como um privilégio não merecido. Até mesmo a dedicação de alguns agentes religiosos, 

assessorando os Cafuzos, é objeto de reclamação.  Estes fatos remetem à constatação de um 

dos personagens criados por Bell (1992:176). Diante da situação fictícia em que o governo 

                                                   
66 Renk (1997),  Bloemer (1996),  Seyferth (1982) e  Paulilo (1996). 
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dos Estados Unidos considerava a possibilidade de trocar com seres extraterrestres toda a 

população negra daquele país por ouro e recursos tecnológicos que resolveriam sua crise 

econômica e ambiental, este personagem  negro sugere a líderes negros que divulguem a idéia 

de que os extraterrestres os estariam levando a um local onde corre leite e mel, onde seria 

compensado todo o sofrimento pelo qual haviam passado até então. Segundo o personagem, 

que dizia conhecer o pensamento dos brancos em questões raciais, o ciúme de qualquer ação 

em benefício dos negros faria com que condenassem o despacho dos negros como uma 

discriminação contra os brancos. 

A organização dos Cafuzos na terra onde estão assentados há seis anos, o trabalho 

coletivo e a perspectiva de formar uma cooperativa para o beneficiamento da erva mate, com 

orientação e incentivo de assessores, suscita nos brancos reações de despeito. Além disso, o 

fato de estarem plantando erva-mate em vez de fumo, como todos os agricultores da região, 

gera críticas. A julgar por tudo que pude observar das relações entre os Cafuzos e os outros 

moradores do município, ficou evidente que a maioria dos brancos não vê com bons olhos que 

os Cafuzos se diferenciem ou prosperem, pois isso os ameaça. O seguinte depoimento de 

Sebastião da Penha demonstra a reação da maioria da população branca:  

 

Um lado ruim é que o branco lá fora, não todos, mas tem uma parte do pessoal 

branco, influencia muito o nosso pessoal. (...) E também influencia o pessoal 

contra o nosso projeto de trabalho comunitário. Eles dizem para os mais fraco: 

‘mas assim o trabalho de vocês não adianta, porque cada um tinha que ser pra si, 

lutar pra si e Deus por todos, porque tem aquele que não luta, e aquele que luta 

vai ter que fazer pro outro e aquele que não luta vai ter que ir nas costas do 

outro’. Eu sei como responder, mas tem aquele que se convence.  

 

Max Weber define o racismo como uma forma de reivindicação ou pretensão de um 

grupo étnico a um status mais elevado que outros. Fredrickson argumenta que, com base em 

diferenças físicas ou genéticas, é criado um sentimento de privilégio, percebido como sendo 

inato, que leva o grupo a defender a sua posição que crê estar ameaçada. Weber afirma que 

este sentimento de vencedor, de superioridade sobre outras etnias, pode advir da conquista e 

dominação anterior de outros povos ou de serem habitantes originais do local 

(Fredrickson,1993:43). No caso em questão, é sabido que alguns imigrantes europeus já 
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compartilhavam estas crenças racistas em seus países de origem e que o racismo contra negros 

foi fruto da necessidade de legitimar a escravização de africanos e todo o processo colonial 

europeu. “O racismo enquanto ideologia é indubitavelmente relacionado à história da 

civilização ocidental e remonta ao século XVIII” (Munanga, 1996). 

O racismo produzido pelo discurso científico que afirmava a hierarquia das raças –

colocando a negra e a indígena no patamar inferior– serviu para legitimar a escravidão 

(Schwarcz, 1993). Munanga afirma que a popularização deste tipo de discurso se transformou 

em uma pressão psicológica negativa sobre o negro que o levou, num primeiro momento, a 

querer igualar-se ao branco. Mas o branco, dominador, não permitiu a integração do negro em 

seu mundo em condições de igualdade. Em face disto o negro percebeu que sua “salvação” se 

encontrava na valorização dos elementos da civilização negra (idem:111).  

 

 

Desempenho econômico visto pelos Cafuzos 
 

A questão do desempenho econômico assume uma perspectiva muito diferente quando 

vista pelo outro lado, o lado Cafuzo. Estes não concordam com os critérios brancos para julgar 

seu desempenho, o que fica claro quando eles expressam os seus próprios critérios e os seus 

objetivos de vida. Não se trata de valores totalmente opostos, mas de prioridades, de grau de 

importância atribuído a cada aspecto. Por exemplo: as mulheres Cafuzas também apreciam 

um chão de casa encerado, mas o valor disto não se sobrepõe ao cuidado que dispensam 

pessoalmente aos filhos pequenos.   

 Um impasse vivido pelos Cafuzos foi a dificuldade de garantir algo que é um valor de 

sua cultura: a herança da terra a seus filhos. A insistência na reivindicação por terra comprova 

esta valorização. Ao longo de toda a sua história perseguiram o seu direito por terra o qual 

sempre foi percebido como uma obrigação do Estado e não como dependente da sua 

possibilidade de compra. Postura esta coerente com a discriminação sofrida nas relações com 

a sociedade regional e com a incompatibilidade de seu modo de vida com as regras da 

sociedade abrangente, incompatibilidade que resulta na perda de acesso livre à terra. Este, que 

era um grande motivo de angústia para os Cafuzos, foi resolvido com o assentamento, como 

mostram os depoimentos seguintes:  
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...ou ajeitamos uma melhora pras famílias ou morremos tudo, porque pior do que 

tava não tinha mais. Não tinha mais como nós agüentar nosso pessoal lá e nós 

tava se esgotando, se esforçando muito pra defender a comunidade. Então a gente 

pensou, vamos lá e vamos lutar e se for preciso morrer, morremos, e se 

conseguirmos vencer estamos feliz. E hoje a gente se sente feliz porque já sabe 

que foi negociada a área.  (João de Jesus)  

 

A minha expectativa que tenho é que a vida de meus filhos menores não seja uma 

vida como a minha, porque na verdade minha vida sempre foi uma vida sofrida e 

até hoje tô aí sofrendo, batalhando e espero que quando meu filho mais velho, 

que hoje tem 14 anos, tiver a minha idade, eu digo sempre que eu quero que ele 

continue sempre trabalhando, e trabalhando na roça, mas que tenha uma vida 

mais direita, uma vida mais digna (Sebastião da Penha).  

 

Nós pensava de a hora que nós tivesse a terra nossa, que graças a Deus temos 

hoje, era plantar, batalhar, fazer plantios comunitários bem grande que isso 

garantisse o futuro pros nossos filhos. Se um dia a gente morre, mas a família 

sabe onde morar, onde fazer uma casinha, e tem aquela plantação que a gente 

plantou ajudou eles a plantar pra sobreviver. Hoje estamos plantando mudas de 

erva e estamos pensando em plantar muito mais, pro futuro deles  (João de 

Jesus).  

 

Referindo-se também à herança, Bloemer  aponta para um “descompasso entre seu 

(dos brasileiros)  ‘habitus’67 e sua realidade objetiva” no sentido de que, com seu modo de 

vida, não conseguem garantir terra para seus filhos (1996:264). Parece-me que esta afirmação 

da existência de um descompasso, apesar de não diferir muito de incompatibilidade que 

apontei, deixa de enfatizar o caráter impositivo, autoritário e até criminoso das expulsões 

sofridas pelos Cafuzos em várias de suas posses, apesar da autora não deixar de reconhecer e 

                                                   
67 A autora utiliza a noção de “habitus” de Pierre Bourdieu. 
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registrar este processo histórico. Penso ser importante reconhecer a violência do processo 

sofrido por esta população e criticar a única forma de acesso à terra legitimada pela sociedade 

branca, que é a compra da propriedade privada, e, além disso, reconhecer a legitimidade do 

modo de vida do camponês brasileiro sem imputar-lhes a tarefa de acertar o passo com os 

objetivos sancionados pela cultura da sociedade abrangente.   

As mudanças impostas ao modo de vida dos brasileiros estão apontadas em outra 

constatação de Bloemer.  “Mesmo que tenham garantido alguma forma de acesso à terra, 

foram ‘expropriados’ de seu modo de vida tradicional”, que era baseado nas migrações em 

busca de terra fértil e caça, amplidão de espaço que permitia criação de animais não 

confinados (idem). No entanto, no que tange as migrações, a Comunidade Cafuza vem, há 

pelo menos sete décadas, trabalhando de forma fixa, embora contando com a amplidão de 

espaço que a permitisse caçar. Diante da dificuldade de ter acesso a qualquer terra, penso que 

estas práticas, associadas à possibilidade de migrações, cederam lugar à adaptação à vida 

sedentária. A venda de sua força de trabalho parece ter compensado a impossibilidade de 

migrar/expandir.  

Embora eu tenha registrado algum inconformismo, principalmente entre os mais 

velhos, em relação à limitação legal da caça e do desmatamento para realizarem roça, a 

avaliação de seu padrão atual de consumo é positiva. A avaliação preponderante é a de que 

nunca estiveram tão bem quanto agora, pois não há nada melhor do que “estar no que é da 

gente” e poder trabalhar como querem, “sem ser atropelado pelos outros”.  O valor dessa 

autonomia aparece como mais importante do que o da amplidão das terras. 

Entre as famílias Cafuzas é unânime a opinião de que estão em situação muito melhor 

agora “no que é seu” e não são mais “atropelados” pelos índios nem mandados pelos brancos 

como quando moravam na Área Indígena; agora eles “se governam”. Muitos depoimentos 

enfatizaram a liberdade: “Se a gente se cansa pode parar, se se sente doente não precisa se 

‘judiar’, e se chega um parente, uma visita, na casa da gente, a gente pode dar uma atenção”. 

Joaquim Machado relatou com visível indignação que quando passou alguns dias na casa de 

um filho, o qual trabalha em uma madeireira em José Boiteux, ficava sozinho em casa desde 

as cinco horas da manhã até no meio da tarde, pois saiam todos para trabalhar.  

Nas entrevistas realizadas todos afirmam que nunca dispuseram de tantos recursos 

quanto agora. Uma parte da alimentação é comprada no supermercado, especialmente trigo 
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para fazer pão,  fubá para a polenta, arroz, açúcar, café e outros itens menores. Entre os casais 

mais jovens aumenta a preferência por alimentos industrializados. Deduzo que isto decorra de 

dois fatores: o primeiro é a inclusão da alimentação na negativização de sua auto-imagem, 

conforme indiquei acima, e o segundo é a facilidade de garantirem o sustento à sua família, 

ainda pequena, com a venda de sua força de trabalho como diaristas. Para estes jovens a 

relação custo/benefício do assalariamento é vantajosa, o que o torna mais desejável do que o 

trabalho nas roças e plantações  coletivas de erva-mate. Os casais que se formaram após o 

assentamento na área Cafuza enfrentam uma realidade diferente: não têm um espaço para suas 

próprias roças e continuam trabalhando com seus pais. Isto se deve ao fato de já terem 

atingido o limite permitido pelo INCRA para desmatamento: 20% dos 1014 hectares de mata 

secundária.. Esta porcentagem reduzida reflete a acentuada inclinação de grande parte do 

terreno. O caso das famílias maiores é diferente: apesar de também trabalharem fora, dedicam 

maior esforço às suas roças, no que, algumas vezes, já podem contar com a ajuda dos filhos 

adolescentes.  

Com a facilidade que vinham encontrado para trabalhar como diaristas, a maioria das 

famílias não julgava pouca a quantidade de terra que têm para suas roças individuais, uma vez 

que nas roças esperam plantar apenas o que consumirão na alimentação e no trato dos animais. 

Diante do preço reduzido dos produtos agrícolas, a venda do excedente é desvantajosa em 

relação à venda da força de trabalho. A venda constante da força de trabalho é uma atitude 

criticada pelos líderes e assessores, por entenderem que nestes primeiros anos de 

assentamento muito mais trabalho deveria estar sendo aplicado no plantio da erva-mate. No 

último ano, a crise atravessada pelos plantadores de fumo pelo esgotamento de suas terras, 

associado à exploração da empresas compradoras de fumo, foi sentida também pelos Cafuzos, 

que foram pior remunerados e conseguiram menos trabalho. Isto fez com que se voltassem 

mais para a preparação de suas próprias roças no fim do ano de 1997, para aumentar a 

produção de alimentos e diminuir a necessidade de comprá-los. Trabalhar fora rouba tempo 

das roças, pois a época de maior atividade do ciclo produtivo do fumo (que vai desde a 

preparação da terra, a manutenção das roças, a colheita e a seleção das folhas)  coincide com o 

calendário agrícola do feijão, milho, abóbora, batata, de julho a dezembro. A erva-mate 

também passou a receber mais cuidados. 
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Na avaliação que eles próprios fazem de sua situação, percebi que o conceito de 

pobreza é usado com diferentes critérios. Ao falarem espontaneamente de suas vidas, 

nenhuma vez ouvi referência à pobreza. Pelo contrário, expressam satisfação com o nível de 

vida atual e seus planos para o futuro expressam o desejo de manter este tipo de vida. Mas, se 

o intuito é solicitar alguma doação de roupas ou cobertores, justificam-na com a sua pobreza. 

As doações de roupas acontecem com uma certa freqüência por parte de particulares ou 

entidades, o que os alivia em suas despesas. Roupas de cama, devido ao frio intenso, 

continuam sendo preocupação para algumas famílias. Se tivessem mais dinheiro, disseram 

algumas mulheres, comprariam algumas coisas para a casa, sem, contudo, especificá-las. 

Além de roupas, agora que contam com luz elétrica começam a projetar a compra de um 

freezer ou geladeira. Diante de suas declarações percebo que não é acentuado, no discurso da 

grande maioria dos Cafuzos, o desejo de acúmulo de dinheiro para consumir outros bens, com 

exceção de três famílias que, por contarem com a força de trabalho de filhos adultos, 

compraram televisor e microtrator Yanmar. O microtrator é versátil pois permite acesso à área 

da Comunidade em praticamente qualquer condição de estrada e transporta bastante peso. 

Embora não seja ideal para transportar passageiros, o motivo principal que os faz desejarem 

adquirir um microtrator é seu custo baixo em relação às outras opções de meios de transporte 

e a necessidade, às vezes freqüente ou até urgente, de descer e subir os dezesseis quilômetros 

de serra que os separam do centro do município. 

Bloemer identificou semelhante padrão de consumo: “Diferentemente dos italianos, a 

maioria dos brasileiros que se enquadram na categorização de ‘fracos’ não falam em adquirir 

bens móveis, eletrodomésticos ou fazer melhorias nas propriedades com a venda da safra”. 

Ela ainda complementa que a venda do excedente é destinada à compra de bens de consumo 

imediato (1996:179). 

Contudo, o que é percebido pelos brancos como pobreza dos brasileiros não é visto 

com esta dimensão pelos mesmos. Não estou negando que a exclusão histórica desta 

população do acesso à terra e a outros recursos tenha determinado adaptações que ficaram 

aquém do que eles próprios esperavam da vida. Eles são os primeiros a testemunhar isto. No 

entanto, o acesso deles a estes bens não necessariamente os teria transformado em colonos, 

uma vez que seu registro cultural é outro.  
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As características que os brancos percebem como inferioridade não são apenas fruto de 

injustiças. O fato dos Cafuzos estabelecerem objetivos diferentes para a produção advém, 

também, de visões diferentes sobre o que seria uma abundância de recursos materiais e de se 

relacionarem de forma diferente com o trabalho. Quando falei da subserviência que 

caracteriza o campesinato, mencionei alguns autores que indicaram a imposição de “novas e 

crescentes necessidades de consumo”, as desvantagens impostas ao camponês pelo 

atrelamento à “economia de mercado”, e a imposição da intensificação do ritmo de trabalho. 

A respeito desta intensificação Cândido é categórico: “Condição de eficácia e portanto, de 

sobrevivência, é a renúncia a padrões anteriores e a aceitação plena do trabalho integral, isto é, 

trabalho com exclusão das atividades outrora florescentes e necessárias à integração 

(comunitária) adequada” (1987:169).  

O exemplo dos Cafuzos, todavia, permite-nos discordar parcialmente desta afirmação. 

Assim como outros grupos semelhantes, eles têm sobrevivido mesmo sem ter renunciado 

completamente aos padrões anteriores de trabalho. Certamente que houve adaptações de 

consumo e de trabalho; no entanto, continuam mantendo a sua diferença, que é a valorização 

do lazer e do bem-estar físico, na medida do possível. Mantêm-se diferentes também porque 

mantiveram diferenciadas as suas expectativas de acumulação e consumo, embora isto não 

descarte a vivência de um permanente conflito entre a dimensão dos desejos de consumo e a 

da produção. Vários Cafuzos, sobretudo os mais velhos e os de meia idade, ao serem 

indagados sobre o que lhes faltava, responderam que nada lhes faltava e complementaram que 

gostam da vida na roça, da comida da roça: “tendo uma batata, um aipim, pra mim tá bom”.  

Saliento também a importância, para a Comunidade Cafuza, das pensões e 

aposentadorias concedidas aos grupos familiares, e concordo com Bloemer quando afirma que 

estas representam  “mais uma via de permanência na área rural” (1996:208). Além das 

pensões dos aposentados, existem duas crianças pequenas e uma menina adolescente 

considerados deficientes, cujos pais passaram a receber uma pensão mensal de um salário 

mínimo por intermédio da APAE (Associação de Pais e Amigos de Excepcionais). Para 

continuar recebendo a pensão estas crianças devem freqüentar a APAE três vezes por semana. 

A prefeitura providencia transporte para estes deslocamentos e as crianças menores são 

sempre acompanhadas por um dos pais. O pagamento desta pensão advém do reconhecimento, 

pelo Estado, de que o cuidado com estas crianças impede os pais de se dedicarem 
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normalmente ao trabalho. Além dos benefícios do aprendizado das crianças e dos próprios 

pais sobre como estimulá-las e tratá-las em casa, o que é motivo de grande alegria para as 

famílias, o salário mínimo mensal aparece como uma grande ajuda.  

Estas aposentadorias e pensões recebidas são vistas como uma forma de auxílio para as 

compras necessárias e para diminuir a necessidade dos homens trabalharem fora. Nestes 

casos, normalmente os pais aposentados auxiliam os filhos distribuindo uma parte do alimento 

e de sementes comprados.  Isto mostra claramente que a venda da força de trabalho é encarada 

como a forma de suprir as necessidades de consumo e não voltada para a acumulação. Estando 

estas necessidades supridas de outra forma, prefere-se trabalhar em casa. As pessoas mais 

idosas e as de meia-idade não falam em sair da área e também não demonstram desejo de 

alterar seu padrão de consumo.  

Dentre as famílias mais jovens este quadro muda, mas algumas delas, especialmente as 

que já têm alguns filhos pequenos, têm uma postura parecida com a dos mais velhos: evitam 

ficar muitos dias longe dos filhos, preferindo, assim, o trabalho na área; sabem a dificuldade 

que teriam para cuidar de sua família na cidade e, sobretudo, valorizam a segurança de ter 

terra própria.  

Não estou ignorando a possibilidade de que os desejos destas pessoas tenham sido, em 

parte,  limitados pelas condições concretas de realização dos mesmos. No entanto, quero 

discutir a perspectiva, que considero dogmática, de que os apelos da sociedade de consumo 

são irrecusáveis e de que a não adesão aos mesmos deve-se a uma incapacidade produtiva de 

alguns sujeitos sociais. 

Predominou na literatura sobre o campesinato e sobre as populações indígenas e tribais 

a noção de produção de subsistência, que transmitia a idéia de que a limitada capacidade de 

produção destas condenava-as a viver no limiar da fome. Seguindo este raciocínio, Cândido 

avaliou a nutrição da população caipira da seguinte forma: “este mínimo alimentar 

corresponde a um mínimo vital e a um mínimo social: alimentação apenas suficiente para 

sustentar a vida; organização social limitada à sobrevivência do grupo” (1987:48). Pude 

perceber os limites desta abordagem com o auxílio de Sahlins (1978), que faz uma crítica ao 

uso da noção de economia de subsistência nos estudos sobre povos caçadores e coletores. 

Apesar desta especificidade, considero esta crítica adequada para meus objetivos, uma vez que 

o modo de vida brasileiro aqui tratado, por ser fruto da fusão relativamente recente de 

elementos culturais de povos coletores-caçadores (nômades) e outros sedentários, manteve em 
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grande medida as práticas, a lógica e os valores culturais dos primeiros. Sahlins faz um 

apanhado dos autores que se basearam na idéia da subsistência para mostrar seus erros e 

acrescenta a contribuição de outros estudos que vieram retificá-los.  

A retificação mostrou que aquelas populações, ao contrário das primeiras e 

etnocêntricas impressões, gozavam de fartura de alimentos e desconheciam a noção de 

escassez que foi introduzida com o mercado. No seu cotidiano predominavam o ócio e o 

descanso sobre as horas de atividades ligadas à alimentação. Ele sugere pensá-los como livres 

em vez de pobres e alerta para a avaliação etnocêntrica, baseada na perspectiva burguesa da 

economia de mercado, que cria incessantemente novos apelos de consumo, e da necessidade 

de armazenagem. Sahlins apoia sua argumentação crítica ao mundo atual no seguinte 

paradoxo: “A quantidade de fome cresce relativa e absolutamente de acordo com a evolução 

da cultura” (idem:41). 

 A perspectiva de Cândido é a de que os padrões mínimos de consumo do caipira se 

tornaram inaceitáveis e sinônimo de miséria mediante o avanço tecnológico e social da 

civilização (1987:224-225). Além da perspectiva não realizada, expressada por este autor, de 

que a civilização distribuísse “com mais equilíbrio as oportunidades e os bens”, atualmente 

contamos com a presença de uma produção científica em ecologia que mostra que a 

sustentabilidade68 na produção se aproxima mais do modo de vida rústico do que das 

realizações da tecnologia.  

Considero importantes as reflexões acima para compreender os conflitos com os 

colonos e a intolerância destes ao modo de vida Cafuzo: são lógicas distintas que se chocam. 

Percebo claramente a resistência cultural dos Cafuzos a este novo ritmo de trabalho imposto 

pelo mercado. Eles não estão em situação de desvantagem apenas por contingências 

históricas; estão também porque compartilham outra ética em relação ao trabalho que não é 

esta definida pelo mercado, pela competitividade, pela acumulação e pela propriedade 

privada. Que esta ética tenha sido formada no contexto da exclusão não faz dela algo que 

tenha de ser alterada, principalmente porque, sendo os Cafuzos descendentes da miscigenação 

                                                   
68 “O critério de sustentabilidade varia de acordo com “um ‘leque’ que envolve uma variedade de tendências 
religiosas, ideológicas e visões de mundo que muitas vezes chegam a ser antagônicas” (Ehlers, 1996:121). 
Contudo, uma definição mínima de sustentabilidade, e por isso mais aceita, proposta por Henrique Rattner, é a 
seguinte: “Um processo contínuo de melhoramento das condições de vida, que minimiza o uso de recursos 
naturais e ocasiona o mínimo de impactos e desequilíbrios no ecossistema” (apud Ehlers, 1996:127). Um grande 
número das definições de sustentabilidade concorda, ainda, que se deve ter como referência o legado ambiental 
destinado às gerações futuras (Guivant, 1994).  
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de índios e negros, eles fazem em sua cultura a síntese dos regimes de trabalho dos seus 

antepassados com o regime do colono69. Nesta síntese predomina a produção para o consumo 

e não para a acumulação. A manutenção das relações de reciprocidade e a redistribuição dos 

bens ainda são mais importantes do que o enriquecimento de cada família isoladamente. Esta 

síntese precisa ser reconhecida, compreendida e respeitada.  

A satisfação expressada pela maioria das famílias e a pouca ênfase no desejo de 

“melhorar de vida”, tal como é expressado pelos brancos, sugere que, mesmo com toda a 

pressão para que adotem os objetivos de vida dos brancos, os Cafuzos mantêm uma certa 

integração em torno de seu modo de vida peculiar, valorizando os seus próprios critérios de 

desempenho econômico.  

 
 
Práticas e representações a respeito do trabalho 

 

Já demonstrei acima que o modo de vida da Comunidade Cafuza pode ser identificado 

ao campesinato brasileiro, com as várias características que lhe são próprias, tais como a 

organização familiar do trabalho, práticas de trabalho comunitário em diferentes escalas, 

manutenção de uma rede de solidariedade e reciprocidade entre as famílias e apropriação 

comunal das áreas de mata. Aqui apresento outras características deste grupo que aparecem no 

contraste com a sociedade branca circundante, quais sejam: a valorização da capacidade de 

trabalho de homens e mulheres, a participação da mulher nas atividades produtivas, o 

significado dado ao trabalho em si e a quantidade de tempo dedicada ao trabalho e ao ócio. 

Se para os colonos, de modo geral, a escolha do cônjuge é bastante influenciada  pela 

apreciação da sua capacidade de trabalho, entre outras qualidades70, para os Cafuzos, por ser 

um grupo predominantemente endogâmico, os critérios principais são: não serem irmãos ou 

primos em primeiro grau e se gostarem, ou seja, estarem afetiva e eroticamente ligados. 

Algumas vezes o gostar pode prevalecer e primos em primeiro grau se casam. Embora isto 

seja desaconselhado pelos pais, é tolerado devido às poucas opções de cônjuges potenciais na 

Comunidade. Esta endogamia pode ser considerada também uma expressão da discriminação 

sofrida pelo grupo, a qual diminui, principalmente, a possibilidade dos homens Cafuzos 
                                                   
69 Eurípedes da Cunha Dias (1997) salienta a posse comunal da terra e o aspecto igualitário da organização social  
dos regimes nativo (indígena) e quilombola. 
70 Remeto à categoria “keim”, já referida, cuja consideração como bom ou ruim é importante para as escolhas 
matrimoniais (E. Woortmann, 1988). 
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casarem-se com mulheres não-Cafuzas da localidade. Diria que, diante destas limitadas 

possibilidades de escolha, acrescidas ao fato de que os objetivos atribuídos ao trabalho são 

distintos daqueles dos colonos, a apreciação da capacidade de trabalho assume importância 

muito menor entre os Cafuzos, embora não deixe de existir.  

Um valor corrente entre as mulheres colonas é a ajuda concedida ao marido no 

trabalho pesado da roça, ao passo que das mulheres Cafuzas é esperado que, enquanto tiverem 

filhos pequenos, cuidem dos mesmos e façam o trabalho de casa, quase não participando do 

trabalho na roça. Em função disto as crianças passam bastante tempo no colo e, como eles 

dizem, sorrindo, se tornam “gangentas”, isto é, acostumadas ao colo, mimadas. Com os filhos 

crescidos as mulheres passam a ajudar mais o marido na roça, embora numa proporção de 

tempo inferior, se comparadas às mulheres colonas. No entanto, houve períodos em sua 

história em que, mesmo com os filhos pequenos, as mulheres Cafuzas faziam roças quase  

sozinhas, pois seus maridos saíam para trabalhar fora do (ou para o) posto indígena. Aqueles 

tempos são lembrados como tendo sido de grande sofrimento.  

O significado do trabalho, para os colonos, detentores da ética capitalista do trabalho, é 

o de instrumento para acumulação como uma forma de realização dos dons divinos, os quais 

se expressam em forma de progresso econômico71. Segundo esta ética, os que mais prosperam 

economicamente estão no topo da hierarquia humana. Daí decorre o orgulho dos colonos em 

estarem sempre trabalhando, sempre cansados e a vergonha quando desocupados. Assim 

como observei nos colonos, Bloemer assinala que o ritmo diário e anual da vida dos pequenos 

produtores italianos (por ela estudados) é marcado pelo trabalho (1996:116). Para os Cafuzos, 

por outro lado, se o ritmo anual também é marcado pelo trabalho agrícola, o ritmo diário não 

é. Este apresenta muito mais oscilações e variações porque algumas outras variáveis 

contribuem para o seu ritmo, entre elas a valorização do ócio. E o ócio recebe uma 

significação positiva, pois está associado ao trabalho liberto em oposição ao cativeiro, 

categorias que explicito adiante. 
 Outra diferença em relação ao segmento branco, que foi também registrada por 

Antônio Cândido, é a observância de maior número de dias santos do que manda a igreja 

oficial; a suspensão do não trabalho nestes dias é sinal de respeito pelo santo, ao passo que o 

                                                   
71 Remeto à sistematização de Max Weber (1985) da conjunção entre ética religiosa protestante e a ética do 
trabalho nas relações capitalistas. Apesar destes colonos em questão não serem protestantes, donde decorre que 
esta ética não se expresse nas suas representações religiosas, penso que seja possível esta associação uma vez que 
estes valores influenciaram as culturas dos países nos quais se desenvolveram relações capitalistas de trabalho. 
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contrário, trabalhar, poderia “causar prejuízos graves”. A propósito, apresentei acima o 

exemplo do dia dos Santos Reis. 

Muito significativa a respeito do significado conferido ao trabalho foi a expressão “dia de 

preto”, ouvida no seguinte contexto: despedindo-se da vizinha após uma visita dominical, um 

Cafuza disse o seguinte, entremeado por um suspiro: “Vamos pra casa que amanhã (segunda-feira) 

é dia de preto” (Olga Machado). Quando perguntei por que dia de preto, ela explicou que era dia de 

trabalho, pois no domingo é só cozinhar e passear. Isto  mostrou a identificação do trabalho com a 

escravidão, portanto a sua desvalorização. Em São Paulo ouvi a expressão contrária: “Segunda-

feira é dia de branco”, o que, segundo a antropóloga Irene Maria Barbosa72, “veicula a idéia de que 

o negro livre é ‘folgado’ e que o branco é trabalhador”.    

Na cultura cabocla do sul do Brasil a agricultura figurava entre as atividades 

depreciadas, que ficavam a cargo das mulheres, ao passo que a lida com o gado e com a erva-

mate eram aquelas valorizadas. Tal depreciação estava relacionada ao jugo às condições 

naturais imprevisíveis e à fixação ao solo (Renk, 1997:98). É compreensível que estes 

aspectos sejam desvalorizados numa cultura com forte herança do nomadismo indígena. Isto 

complementa a tentativa de compreender esta representação negativa do trabalho.  

Não tive oportunidade para averiguar adequadamente as representações dos Cafuzos a 

respeito dos tipos, quantidades e ritmos de trabalho dos colonos em comparação aos seus. 

Todavia, o comportamento e a afirmação de objetivos distintos deixam claro sua discordância 

com respeito aos valores dos brancos. Contudo, Bloemer (1996) registrou que entre a 

população brasileira composta por produtores “fracos”, por ela estudada, são freqüentes as 

críticas ao “ritmo e organização do trabalho assumidos pelos italianos”. Lá identificam este 

ritmo como “loucura do trabalho” e desejo exagerado de ficar rico. A abordagem desta autora 

é a de que por trás deste julgamento estão as condições de produção precárias dos brasileiros, 

além da “própria lógica que imprimem ao processo, voltado mais para o autoconsumo do 

grupo doméstico”, herdada de seus antepassados (1996:185). Estas diferenças aqui registradas 

têm sido usadas para estabelecer as identidades étnicas entre ambos os grupos. Elas são 

utilizadas pelos colonos para desqualificar o modo de vida Cafuzo e servem como 

instrumentos para a opressão/agressão verbal. Por outro lado, sendo um grupo discriminado 

no convívio com os brancos, não encontraram eles nenhuma motivação para alterar 

                                                   
72 Em comunicação pessoal. 
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radicalmente o seu modo de vida, uma vez que ele lhes garante a reciprocidade necessária 

com as únicas pessoas com as quais esta reciprocidade é possível: seus parentes.  

 Bloemer identifica como precariedade a situação de escassez de terras, aliada à 

impossibilidade de expandir a propriedade  ou, ainda, a situação de escassez de mão-de-obra, 

aliada à impossibilidade de contratá-la e à necessidade de vender sua força de trabalho 

(idem:175). Toda a força de trabalho  temporária ou agregada na região por ela estudada é 

composta por brasileiros, a exemplo do que ocorre na área aqui em foco. Como entre os 

Cafuzos, também lá este assalariamento não é visto como ideal, embora, como dissemos 

acima, as opiniões dos jovens a este respeito seja mais positiva do que a dos mais velhos. A 

necessidade do assalariamento demonstra que as trocas comerciais que realizavam 

anteriormente com os seus excedentes para complementar o consumo tornaram-se inviáveis 73.  

Assim, Bloemer (1996) conclui que o “modo de vida dos pequenos produtores 

brasileiros, no que diz respeito às suas práticas econômicas (...), subjetivamente continua 

vinculado ao passado. Retém, nesse sentido, um universo de valores que a colonização não 

conseguiu erradicar”. E lembra, com o auxílio de Moura (1991:21), que  “esta postura não é 

conservadora, mas sim ‘reativa’, no sentido do compromisso camponês com a tradição, como 

reação à dominação simbólica a que estão sujeitos.”  

No entanto, não acredito que a ausência da compra de força de trabalho, no caso da 

Comunidade Cafuza, possa ser visto como precariedade, uma vez que os mutirões (pixuruns) 

têm fornecido, ao longo de sua história, a força de trabalho extra de que necessitaram.  

Gostaria ainda de apontar que, apesar destas características apresentadas 

comparativamente aos colonos, dentre as famílias Cafuzas se percebe variações no 

comportamento efetivo de dedicação ao trabalho e da própria capacidade de trabalho, o que, 

conseqüentemente, as conduz a uma diferença em termos de resultados colhidos e de acesso a 

recursos de várias naturezas. Também no interior do grupo ocorre a caracterização de famílias 

fortes e fracas com base no critério do trabalho, embora este critério tenha peso menor do que 

                                                   
73 Sérgio Leitão, advogado ligado ao ISA – Instituto Sócio Ambiental, chamou a atenção para o fato de que o 
fornecimento de mercados por atacadistas tem inviabilizado o comércio da produção excedente na comunidades 
ditas tradicionais, o que os empurra para a extração ilegal de recursos florestais como forma de obter dinheiro 
para realizarem suas compras (comunicação pessoal).   
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a característica da família em termos de disponibilidade de força de trabalho, determinada pela 

composição etária da família e à presença de pessoas com deficiências mentais.74  

A noção de cativeiro é fundamental para compreendermos o valor da intensidade do 

trabalho. Entre os Cafuzos ouvi muitas vezes expressões semelhantes a esta: “Já fomos muito 

atropelados na nossa vida. Nós já vivemos no cativeiro. Agora, aqui, estamos livres, a terra é 

nossa, chega de cativeiro”. Em oposição à noção de cativeiro que identificam com o seu 

passado recente, aparece a de liberdade, conforme indiquei acima. Liberdade de parar de 

trabalhar quando quiser, quando aparecer uma visita ou quiser visitar alguém, quando estiver 

sentindo-se mal ou quando o tempo estiver ruim. Liberdade, para este campesinato, é poder 

administrar seu próprio trabalho. “Ser livre é, em primeiro lugar, ser dono de seu tempo”, 

percebeu também Bloemer (1996:237). Jacinta da Penha, uma Cafuza, ao falar da emoção que 

sentiu ao chegar pela primeira vez à Área Cafuza, observou:  

 

Meu sentimento quando eu cheguei aqui...eu olhava isso tudo, pra mim era uma 

surpresa muito grande, que quando nós cheguemos aqui, nós ia subindo essa 

serra com o barro pelas pernas, nós com aquelas crianças, mãe, pai, tudo junto, 

quando nós cheguemos aqui nós encontremos esse mato, mas pra mim eu tava no 

céu, pra falar a verdade, para mim eu tava no céu. O desespero tanto de 

encontrar uma terra pra gente ter o que é da gente, plantar, trabalhar livre, 

conversar com amigo, dar uma atenção quando uma pessoa chega na casa da 

gente, a gente ser umas pessoas livres, as crianças estudar livre também, pra mim 

era a maior alegria.  

(...) 

 

 

                                                   
74 É relativamente freqüente a presença de pessoas com algum grau de deficiência nas famílias Cafuzas. Estas são 
normalmente identificadas como “bobas”. Em conversa com assessores foram levantadas as suspeitas de que 
estes casos possam ser relacionados a períodos de fome, a complicações em gravidez e em partos, uniões 
consangüíneas, além da hipótese de que um dos filhos da família recebe uma carga maior de repressão e de 
responsabilidade, o que poderia ocasionar distúrbios psicológicos. Este assunto mereceria ser estudado com 
maior profundidade.   
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Quando nós chegamos aqui nós fazia festa, cantava a noite inteira, dançava, 

tocava violão, nem pensava na morte...foi a maior alegria que eu tive nesse 

mundo de nós conquistar essa terra.  

 

As mesmas representações foram verificadas por outros autores junto ao segmento 

camponês brasileiro. Moura verificou a mesma ênfase na liberdade “que se opõe ao cativeiro” 

e afirmou que “a dominação pessoal é sua forma servil, ou seja, o controle do corpo do 

agregado no espaço, de modo que o estar à disposição do fazendeiro é obtido através do uso 

da coação física“ (1988:44). José de Souza Martins (1995:133) também observa que o 

“cativeiro é o grande pavor do sertanejo, é a sujeição a alguém, ser usado por alguém”. Da 

mesma forma, Klaas Woortmann percebeu que a noção de liberdade está associada à 

possibilidade de mandar no “produto do trabalho e no processo de trabalho” da família, não 

dependendo, necessariamente, de ausência de subordinação a um dono de terra  (1990:44). 

Assim, ao contrário dos colonos, para quem o trabalho intenso significa uma capacidade 

superior de trabalho, para os Cafuzos o trabalho intenso e desgastante está associado ao tempo 

de cativeiro.  

Perguntei sobre a hierarquia entre patrão e empregado, ricos e pobres. É consenso que 

estas diferenças e hierarquias não são problemas em si. Uma pessoa pode ser rica, mas se 

ajudar os outros, “repartir com os pobres”, der emprego aos pobres, ele está fazendo a coisa 

certa e, portanto, não tem por que não ser salvo. O problema é a falta de solidariedade, é o 

excesso de exploração. Para Wolf, a rebelião camponesa, com toda a sua violência, não tem 

como objetivo uma reconstrução realista da ordem social. Para sustentar esta posição ele cita 

E.J. Hobsbawm, que em Primitive Rebels escreve: “Eles protestam não contra o fato de que 

haja camponeses pobres e oprimidos, mas contra o fato de que estes estão muitas vezes por 

demais pobres e oprimidos.(...)” (apud Wolf, 1970:143).  

 

 

Tensão entre gerações  
 
 

Até aqui tenho falado de uma tendência dominante na Comunidade Cafuza. No 

entanto, como qualquer realidade,  a sua não é monocórdia, nunca é simples nem facilmente 
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compreensível. Fato é que os padrões da sociedade de mercado, tanto de consumo quanto de 

trabalho, não são rejeitados da mesma forma por todos os Cafuzos. Ao contrário, novos 

valores e desejos coexistem com os antigos, gerando esta tensão não apenas na fronteira entre 

a sociedade abrangente e a Comunidade, mas também no interior da mesma. O foco desta 

tensão é o relacionamento dos jovens com seus pais.  

 Considero muito significativo o fato de que ao tentar saber o que os Cafuzos 

percebem como a maior diferença entre jovens e velhos surgiam comentários sobre  padrões 

de trabalho e de consumo; as pessoas mais velhas acham que os jovens querem trabalhar cada 

vez menos e consumir mais. Tobias Machado, o Cafuzo mais idoso, disse, numa crítica ao 

pouco entusiasmo dos jovens com o trabalho da roça, que “eles acham que a planta demora 

muito para crescer”.  

O seguinte depoimento de Joaquim Machado expressa os esforços dos mais velhos 

para manter o equilíbrio neste quadro de tensões.  

 

Dessa mudança, eu peço perdão disso aí. Essa mudança que foi dado foi uma 

mudança boa, não foi boa e foi boa. Nós temos que ir nesse ritmo, porque daí não 

vai decair mais, vai cada vez mais pra frente né? E o São João Maria disse pro 

meu avô: óia Antônio, nessa civilização velha vocês não largue-se dos velhos, da 

fé que vocês têm vocês não larguem. Porque vem uma nova, civilização nova, 

também vai ser boa, mas vocês não vão achar direito, mas vocês têm que ir na 

velha, eles têm que vir um pouco na velha com vocês e vocês têm que ir um pouco 

na nova com eles, aí dá certo. E é verdade mesmo dona, é verdade. Às vezes por 

aí eles tão conversando e eu digo, olha, devagar, nós imo um pouco na de vocês e 

vocês também tire um pouco da nossa pra não se esquecer esse dom nosso. Que 

se nós deixar o nosso, daí, ele mesmo disse que nós ia perder tudo, nós ia 

desmanchar tudo o que nós fizemos. E dessa civilização velha é pouquinho que 

tem: sou só eu, a Comadre Maria Machada e a Ana Machada e o Compadre 

Avelino, os mais velhos, que temos esse rito ainda.  

 

Esta oposição entre a "civilização antiga" e uma "civilização nova" havia inicialmente 

me sugerido a defesa de uma concepção de organização (“antiga”) inspirada na organização 
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dos rebeldes no Contestado. Hoje eu penso que esta oposição expressada por Joaquim 

Machado não está necessariamente ligada ao momento da Guerra, mas sim às transformações 

no modo de vida camponês, o qual vem sofrendo alterações dos padrões de consumo, das 

relações de reciprocidade e das próprias relações familiares de forma mais drástica. Daí 

decorre a referência idealizada à “civilização velha”, na qual percebiam uma maior 

estabilidade. 

Os pais dos jovens reclamam constantemente que hoje o mundo e a juventude estão 

mais “finos”. “Antigamente qualquer coisa estava bom”, disse uma mãe Cafuza. Muitos pais 

vivem verdadeiramente angustiados por não terem condições de corresponder às expectativas 

de consumo dos seus filhos. Por outro lado, também percebem que o poder aquisitivo tem 

caído drasticamente ao longo dos anos. Nardina da Penha disse que “com a venda de cinco 

sacos de milho da sua roça, quando solteira, comprou louça, vestido de noiva, sombrinha, 

roupa de cama e ainda sobrou dinheiro.”75  

A maioria dos casais mais novos, sem filhos ou com poucos filhos, bem como os 

jovens solteiros, preferem, de modo geral, o trabalho assalariado, pois, sendo sua despesa com 

alimentação reduzida, sobra-lhes mais dinheiro para adquirir coisas que valorizam, tais como 

roupas e toca-fitas. Um casal comprou uma motocicleta e quatro irmãos se reuniram para 

comprar um automóvel usado. Estes nunca chegaram a efetivamente morar na área Cafuza.  

Os objetivos de consumo e de vida diferenciados levaram alguns jovens, casados ou 

solteiros, a sair da área definitivamente, alegando que querem proporcionar aos seus filhos 

uma vida melhor do que a que tiveram: mais acesso aos estudos e a um maior conforto. A 

decisão de mudarem foi justificada, por estes jovens, pela insatisfação com o processo de 

organização do trabalho para o projeto coletivo. Eles se mostraram mais afetados que os mais 

velhos pelos percalços no andamento do projeto, provocador de desânimo. Penso que esta 

sensibilidade maior se deve ao fato de que eram também maiores as suas expectativas e a sua 

pressa de ganho financeiro, justamente para atender as suas expectativas de consumo, 

diferentes das de seus pais e tios. Os jovens consideram que os problemas do projeto coletivo 

estão relacionados às relações e resistências dos adultos. O atual cacique declarou que:  

 

                                                   
75 Atualmente o preço de garantia do governo federal para um saco de 50 kg de milho é de R$9,00. 
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A parte mais jovem da comunidade tem reclamado bastante pra mim que eles 

gostariam que a gente pudesse fazer um trabalho separado pra eles. Separado 

dos adultos. Trabalho coletivo que fosse pra eles (...) Então, eu vejo esse 

problema, porque de repente a gente vê as pessoas jovens saindo. Eu me 

preocupo também, é um problema sério, eu acho que essas pessoas não deveriam 

sair. A gente tá tentando segurar, mas tá difícil (Sebastião da Penha).76 

 

Esta reação de frustração e o desejo de deixar a área manifestada pelos jovens adquire 

mais sentido se pensarmos que eles ainda não estão na situação de chefes de famílias; 

portanto, não é a sua moral, baseada na hierarquia e na reciprocidade, que está sendo 

ameaçada pela organização coletiva, mas a de seus pais. Os jovens, em última instância, 

continuam trabalhando sob os desígnios de alguém. Se antes eram os pais, agora seriam as 

regras do projeto, com a vantagem que sob estas regras aumentam suas perspectivas de ganhar 

dinheiro sem precisar se empregar junto aos colonos ou nas cidades. Klaas Woortmann aponta 

para a diminuição, nas gerações mais jovens, da força da noção de trabalho para a família e de 

pertencimento à terra, uma vez que há maiores facilidades e possibilidades de migração 

individual para estes jovens, principalmente para a cidade (1987:55). Salienta este autor que 

se trata do predomínio dos valores individuais próprios da “sociedade nacional moderna” 

sobre o coletivismo familiar (idem:50). 

Diante da tensão aqui descrita, compreende-se melhor porque uma das profecias de 

“São” João Maria mais lembradas pelos Cafuzos é a de que, quando o tempo estivesse 

próximo não haveria mais “pai por filho, nem filho por pai, nem mãe por filha, nem filha por 

mãe.” Para mim, ficou claro que esta profecia expressa a percepção do declínio  da autoridade 

paterna, o que significa, para as famílias Cafuzas, a redução da obediência e do respeito aos 

pais e a transformação da solidariedade no interior do núcleo familiar. 

 

 
 

Trabalho fora da Comunidade 
 

                                                   
76 Em depoimento concedido a Pedro Martins. 
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 A base econômica dos Cafuzos tem sido, historicamente, a agricultura, que sempre 

esteve associada à caça, à pesca e à coleta. Em alguns períodos da sua história seus 

antepassados e as pessoas mais velhas trabalharam como agregados em fazendas ervateiras, 

pagando ao proprietário da terra, através da prestação de trabalho, aquilo que Wolf chamou de 

“fundo de aluguel” (1970:24), caracterizando uma relação assimétrica, da qual falei  acima. 

Da mesma forma, quando moraram, por quarenta anos, na Área Indígena, pagavam este 

“fundo de aluguel” de várias formas, inclusive auxiliando madeireiros e índios na extração de 

madeira da área indígena.  

No período em que ocuparam terras devolutas, no Fachinal, eram comuns as trocas 

comerciais com as cidades de Taió e Canoinhas (SC), embora trouxessem da cidade apenas 

sal, querosene, tecidos, uns poucos utensílios de cozinha e ferramentas. Já há alguns anos, 

mesmo na área indígena, vinham intensificando-se as relações de trabalho e comerciais com a 

população branca do município. Vendiam parte de sua produção de milho e feijão à casa de 

comércio da Barra Dollmann77, além de venderem sua força de trabalho para serviços como o 

de roçada, que é a derrubada de mato, no caso dos homens. Algumas moças trabalharam como 

empregadas domésticas em cidades circunvizinhas, o que ainda fazem, eventualmente, 

algumas moças Cafuzas.   

Depois que vieram morar no Alto Laeisz se tornaram mais freqüentes as prestações de 

serviços junto aos colonos plantadores de fumo, uma vez que estão mais próximos do centro 

da cidade, o que facilita o contato com os colonos. Poucos são os Cafuzos que aprenderam a 

escolher (classificar) as folhas do fumo (tabaco), que é o trabalho mais especializado de todo o 

processo. A maioria é contratada para roçar mato, aplicar pesticidas e adubos químicos e 

colher. Sebastião, o cacique atual, disse: “A gente sabe que os trabalhos para os quais os 

colonos contratam a mão de obra dos Cafuzos são sempre os mais pesados, os piores”. Ele se 

referiu à roçada de terrenos com taquara e planta espinhosa.  

Há uma percepção generalizada de que trabalhar para fora é mais sofrido, pois 

impossibilita a realização de algo muito caro ao camponês, que é a auto-regulação no trabalho, 

sinônimo de liberdade. Perguntei a Valdomiro Machado, um Cafuzo que faz roças bastante 

extensas, se ele não achava que isto o cansava muito. Ele respondeu que sim, “mas trabalhar 

pros outros é mais judiado porque os outros atropelam”. Já ouvi de outros Cafuzos 



 

 

77 
 
 
 
 
comentários sobre colonos muito “duros no trabalho”, que ficam junto com os Cafuzos o 

tempo inteiro e exigem trabalho ininterrupto. Além disso, todos consideram que são muito 

mal pagos pelo serviço pesado que fazem. 

 

 

Relacionamento com o exterior da Comunidade 
 

Não obstante a discriminação racial presente no relacionamento com a sociedade 

regional, muitos Cafuzos mantêm um relacionamento freqüente com a mesma, especialmente 

através dos homens quando trabalham para os colonos. Tivemos poucas oportunidades para 

observar o comportamento das pessoas nas ocasiões em que os Cafuzos vêm ao centro da 

cidade fazer compras, ao hospital ou passear. Mas, quando isto foi possível, percebi a 

segregação dos mesmos. Eles interagem com os comerciantes, funcionários públicos e com os 

colonos interessados em contratar sua mão de obra, aproveitando a oportunidade para 

combinar o serviço.  Fora isto percebemos uma quase total ausência de cumprimentos, ou 

mesmo troca de olhares com os outros munícipes, apesar de saber que as pessoas se 

conhecem, haja vista as reduzidas dimensões da cidade. No entanto, por estarem convivendo e 

trabalhando na região há tantos anos (aproximadamente 50 anos), esta segregação não impede 

que os Cafuzos sintam que tenham feito amigos e se integrado ao município.  

Após o assentamento na sua terra os caciques têm estreitado sua relação com a 

prefeitura. O fato de terem sido assentados pelo INCRA conferiu legitimidade às suas 

reivindicações junto à prefeitura, apesar dos Cafuzos saberem da existência de oposição 

política por parte da maioria dos vereadores. As solicitações mais freqüentes são as de 

serviços de manutenção da estrada que dá acesso à área Cafuza, a qual, por ser muito íngreme, 

requer muita manutenção. Mesmo apresentando incessantes reivindicações, esta manutenção 

só tem sido suficiente nos últimos dois anos. Nos primeiros três anos houve períodos de chuva 

nos quais, por várias semanas, a Comunidade ficou praticamente isolada, pois era impossível 

o acesso de veículos e muito difícil o acesso a pé. A escola da área Cafuza é de administração 

municipal e sua construção teve financiamento conjunto do INCRA e da prefeitura municipal.  

                                                                                                                                                               
77 Localidade do atual município de José Boiteux onde foi construída a Barragem Norte, obra do governo federal 
para contenção de cheias do Rio Itajaí-Açú. 
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A postura que os Cafuzos assumem nestes contatos com os regionais é geralmente de 

submissão, expressada no tom baixo da voz e retraimento do corpo.  Neste caso a 

discriminação alia-se a um comportamento próprio do campesinato, descrito por vários 

autores, que são as relações de troca de favores com os patrões78. Isto é contrário à noção de 

cidadania, que pressupõe a existência de direitos das pessoas frente ao Estado sem implicar 

em trocas de favores. No entanto isto tem sido percebido e trabalhado pelos assessores, que 

incentivam os Cafuzos a assumir outra postura.  

A relação da Comunidade Cafuza com a cidade é marcada pela cobrança de 

desempenho econômico dos primeiros, que, como disse anteriormente, é a justificativa da 

discriminação e do preconceito. Isto suscita nos Cafuzos reações que se manifestam em frases 

como: “Nós também queremos contribuir com o município, pagar impostos. Nós vamos 

mostrar para eles que nós somos trabalhadores”. “Porque nós somos uma família que sempre 

trabalhou mas nunca pudemos dar nada pro governo porque nós tava sempre apertado, mas se 

Deus quiser, daqui pra frente vai ser muita coisa tocada pelas mãos dos Cafuzos, né?” (Jacinta 

da Penha). 

Fica claro que este tipo de cobrança é feita a eles pelos outros moradores da cidade. 

Em nome deste objetivo, os regionais emitem sugestões e opiniões sobre as atividades dos 

Cafuzos. Sempre lhes sugerem a plantação de fumo, atividade de quase todos os colonos, e 

criticam a organização coletiva, sugerindo que deveriam dividir e demarcar a área Cafuza em 

lotes familiares. Aqui fica evidente a peculiar noção de propriedade do campesinato composto 

por colonos. Para os Cafuzos, o trabalho coletivo não se confunde com a propriedade coletiva 

da terra, ao mesmo tempo que a posse coletiva não é incompatível com a apropriação e o 

trabalho familiares.  

A posição de inferioridade na hierarquia étnica local, por serem portadores de um 

estigma79,  torna-os suscetíveis a estas sugestões e os impede de perceber as dificuldades pelas 

quais passam os colonos devido à crescente desvalorização do fumo, imposta pela indústria 

tabagista, ao desgaste e desvitalização80 das terras, o que exige quantidades crescentes de 

                                                   
78 Remeto às considerações de Alba Zaluar Guimarães a respeito das trocas de favores e lealdades entre patrões e 
seus protegidos, no mundo rural (1973:175). 
79 Sobre o comportamento decorrente do estigma já citamos Gofmann (1975). 
80 Trata-se da morte dos microorganismos que agem na decomposição de material orgânico e na fixação de certos 
elementos às plantas, causada pelo uso de defensivos.  
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insumos, cuja compra é obrigatória junto à própria empresa compradora do fumo. Mais difícil 

ainda de perceber são os malefícios causados pelo veneno à saúde dos agricultores.  

A opção de plantarem fumo, em vez de erva-mate, foi defendida por muitos Cafuzos 

como uma forma de ganharem dinheiro mais rapidamente para pagar o empréstimo do 

PROCERA. Sobre isto, todos os assessores  e alguns Cafuzos argumentaram contrariamente e 

prevaleceu o plantio de erva-mate.  

 

 
Saída de algumas famílias   

 

É bastante significativo o fato de que todas as famílias que já saíram da área Cafuza, 

após o assentamento, ou aquelas que se mostram mais motivadas a sair, já haviam morado 

fora da área indígena, portanto, longe da Comunidade Cafuza, e trabalhado em empresas 

(quase todas em madeireiras da região) ou haviam sido agregados. As famílias que deixaram a 

área retomaram os mesmos tipos de atividades. Existe o caso de uma família que não havia 

sido empregada anteriormente, mas chegou a possuir uma terra própria e estava morado longe 

da Comunidade há mais de quinze anos. Todos os filhos e filhas mais velhos que foram 

criados naquela terra estão empregados,  espalhados por várias cidades. O casal e seus dois 

filhos mais novos moraram na área Cafuza por aproximadamente três anos e recentemente 

decidiram ir para a cidade, morar com uma das filhas. A filha mais nova ficou na área, pois 

havia casado com outro Cafuzo, integrando-se, portanto, a outro grupo familiar. O filho foi 

também para a cidade, com a expectativa de empregar-se em alguma fábrica. Ele argumentou 

que não via futuro na Comunidade e queria dar uma vida melhor à sua própria família, recém-

formada. Seu pai concorda quanto à falta de perspectivas para a Comunidade, e acrescentou 

que seu filho estava saindo também, pois, se permanecesse na área Cafuza, sozinho não 

conseguiria dar conta do serviço. Isto exemplifica a importância dos laços familiares, 

especialmente os que unem pais e irmãos, para obter-se colaboração no trabalho.  

Outra família, cujo pai é tetraplégico, e sem irmãos na área (uma vez que ele se tornou 

Cafuzo ao casar-se), cuja maioria dos filhos trabalha fora da área, reclamou durante muito 

tempo da falta de solidariedade da Comunidade para o trabalho na roça. Ambos disseram que 

ganharam um terreno de filhos que moram na cidade de José Boiteux, e que a decisão de se 
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mudarem para lá dependeria de verem “as coisas melhorarem” na área Cafuza. Há um ano, 

após terem permanecido cinco anos na área, dela retiraram-se.  

Parece-me que, nestes dois casos, uma motivação importante para a  saída da área foi o 

desejo de estar mais próximo aos filhos que moram na cidade, haja vista reclamarem das 

visitas escassas, tanto pelo aspecto sentimental quanto pelos aspecto prático, que é o da falta 

de auxílio nos trabalhos. Outro fator, talvez ainda mais importante, parece ter sido a escassez 

de braços para a roça nestas famílias e, por outro lado, a ausência de irmãos (homens) com 

quem pudessem associar-se para o trabalho. Observei que em todas as outras famílias o grupo 

familiar amplo se reúne para fazer algumas roças, além das suas individuais, sob a 

coordenação do pai/sogro. Isto significa um reforço na capacidade de produção para ambas as 

partes. Esta movimentação de pessoas no sentido de aproximar os pais com mais idade de 

seus filhos evidencia a importância da colaboração da família extensa para  reprodução da 

vida. As famílias que não contam com esta rede de solidariedade condicionaram sua 

permanência na área ao desenvolvimento do projeto coletivo. Como o desenvolvimento do 

mesmo ficou aquém do planejado, ambas as famílias saíram da área. Uma terceira família 

recebeu uma proposta de emprego mas decidiu ficar, pois houve pressão dos seus pais neste 

sentido. Estes dizem que precisam passar para os filhos a experiência do sofrimento que 

passaram para ter o que é seu (terra). Ao final, o casal julgou que o direito à posse da terra 

constituía uma segurança para o futuro de seus quatro filhos pequenos.  

Todas as famílias que saíram e fixaram residência em outro lugar não têm direito de 

retornar, segundo o estatuto da Comunidade,  mas ao mesmo tempo são desobrigadas, pela 

Comunidade, do pagamento do empréstimo feito junto ao Estado, mesmo que tenham 

usufruído de parte dos recursos. Isto começa a preocupar os pais destas pessoas egressas, que 

defendem o direito de retorno à área, embora concordando que não terão direito a partilhar dos 

rendimentos auferidos com a erva-mate, uma vez que deixaram de trabalhar ao partir. A 

opinião de que deveria haver direito ao retorno à área é defendida, obviamente, pelos pais e 

irmãos dos egressos. As famílias cujos filhos permaneceram na área defendem a manutenção 

do estatuto. A preocupação dos primeiros reflete o desejo declarado de garantirem a herança 

da terra aos filhos e também a necessidade da proximidade dos filhos para amparar os pais  na 

velhice, aspectos marcantes da cultura camponesa. Embates em torno desta questão 

provavelmente ocorrerão no futuro.  
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Parece-me que existem, ainda, dois aspectos diferenciam estas famílias egressas das 

que permaneceram: primeiro, não atribuem a mesma importância ao trabalho autônomo, o que 

significa abandono de um valor básico da campesinidade81; segundo, seus padrões de 

consumo e de conforto parecem ter sido alterados com esta convivência em outros ambientes 

ou mesmo com seus familiares. Estes aspectos, adicionados aos conflitos vivenciados na 

organização do trabalho coletivo, motivaram a saída de algumas famílias, como nos indicam 

as justificativas mais recorrentes:  “melhorar de vida”, propiciar estudo e maior conforto para 

os filhos, como, por exemplo, que não precisem começar a trabalhar tão cedo, ter acesso a 

alguns confortos, poder ter as coisas para a casa (referindo-se a mobiliário e utensílios 

domésticos),  ter a segurança de receber o pagamento no final do mês.  

Apesar de ter existido a expectativa de reunir todos os Cafuzos na terra própria, a 

maioria dos assentados descartou esta possibilidade quando percebeu os conflitos decorrentes 

das diferenças no comportamento destas famílias que haviam deixado o trabalho na roça. 

 

 

 

 

 

  

Identidade e Religiosidade 
 
 
Milenarismo e Identidade Étnica  
 

A permanência das características milenaristas na religiosidade da Comunidade 

Cafuza, diferindo da religiosidade do segmento branco, principalmente na forma como são 

professadas pelos Cafuzos mais velhos, é certamente um sinal diacrítico. O futuro glorioso 

que os aguarda e que estão cuidando para merecer os distingue da população que não segue o 

mandamento da ajuda mútua e vive gananciosamente. 

Penso que aqui se trata de um aspecto utilizado diacriticamente, embora os Cafuzos 

pareçam não ter consciência disto, uma vez que os limites do grupo não aparecem quando se 

                                                   
81 Conforme demonstrei acima, a valorização do trabalho liberto é fundamental. 
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fala dos que serão salvos. Aliás, ouvi, inclusive, algumas manifestações de descrença a 

respeito da salvação de alguns dos seus próprios parentes. Não obstante isto, podemos dizer 

que as representações milenaristas estão contidas na identidade étnica dos Cafuzos.   

O trabalho de Antônio Porro (1991) sobre o messianismo Maya no período colonial 

também dá indicações importantes sobre a associação do que ele denomina um ethos e uma  

ideologia milenaristas à identidade étnica. Para ele, o significado essencial daquela tradição 

messiânico-milenarista é a afirmação da consciência da identidade étnica no contexto de 

enfrentamento entre brancos e indígenas no período colonial (ibid:52). Penso que a mesma 

associação pode ser verificada na história da Comunidade Cafuza, na qual igualmente vem   

ocorrendo o confronto com o branco, inicialmente como escravizador, depois como patrão, 

como grileiro, como dono da casa de comércio e sempre como aquele que o discrimina com 

base na diferença racial.  

As conclusões de Renk (1997) em seu estudo sobre a população catarinense ligada ao 

ofício da erva-mate vão na mesma direção. Ela afirma que o sentimento dos brasileiros de 

serem “estrangeiros na própria terra” “contribui para a construção de representações 

escatológicas” (1997:133). Também naquela população os praticantes do catolicismo 

percebem os tempos atuais como de realização das profecias de João Maria a respeito dos 

castigos pelos pecados cometidos pelas pessoas, tais como brigas, desentendimentos entre pais 

e filhos, e falta de solidariedade de modo geral. A julgar pelo relato da autora, apenas os 

crentes (convertidos a igrejas pentecostais)  reiteram a crença na proximidade do fim do 

mundo, ao passo que, entre os Cafuzos, muitos dos católicos continuam professando esta 

crença, embora se verifique, como relatei acima, uma tendência de transformação das mesmas 

em dúvidas, o que não acontece com os crentes.   

A percepção do tempo atual como de castigos condiz com a tensão apontada por Renk 

entre os tempos d’antes da chegada dos colonos europeus e o tempo atual (ibid:131). Nas 

representações dos Cafuzos não há referências que idealizem algum tempo definido da 

história. Normalmente a própria história de vida de cada pessoa serve como referência, na 

qual se comparam tempos pregressos aos tempos atuais. Baseando-se em vários autores82, 

Poker (1994:53) apresenta a idéia de que as ações e os projetos são traçados com fundamento 

na memória das pessoas. A memória é compreendida enquanto uma narrativa a respeito do 

                                                   
82 M. Thiollent, Oracy Nogueira, Ecléa Bosi e Walter Benjamin. 
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passado, eivada de subjetividade que não é senão a expressão de valores pessoais e coletivos. 

O acesso a esta memória é o caminho para a compreensão dos seus projetos antes e após 

serem concretizados.  Aqui posso fazer referência à forma como os Cafuzos contam certas 

histórias, como a dos pixuruns e festas no posto, enfatizando que naquela época a vida era 

boa. Apesar de lá terem trabalhado gratuitamente para o posto, os bailes que o administrador 

oferecia aos Cafuzos e índios, com música e bebidas, todos os sábados, parecia compensar, 

em grande medida, a submissão, pelo menos do ponto de vista destes que eram jovens na 

época. A alegria associada a estas memórias indica que a festa é um valor importante na 

cultura Cafuza.  

Numa pesquisa sobre o mito de João Maria junto à população descendente do 

Contestado, Célio Oliveira conclui que a permanência da crença nos poderes do monge e do 

culto ritualizado ao mesmo constituem elementos que fundamentam uma identidade social 

regional. É a identidade do “homem do Contestado” em oposição à sociedade envolvente. 

Identidade que se sustenta até hoje, mas que foi fundada no contexto da Guerra pelo grupo 

populacional que havia sido expulso de suas terras, em torno da idéia de “esperança da 

intercessão divina” para a realização de outro tipo de sociedade (1992:159). Oliveira percebe 

que, atualmente, para aquela população, a noção de diferença é marcada pelo culto a João 

Maria e sugere, exatamente por não mencioná-las, que as representações milenaristas não são 

mais significativas.  

Esta pesquisa de Célio Oliveira (1992) mostra uma realidade que guarda algumas 

semelhanças com aquela que pesquisei, mas também apresenta diferenças que remetem à 

especificidade da Comunidade Cafuza. No contexto analisado por Oliveira não são as etnias, 

mas sim a regionalidade e a história que dão o tom da identidade em foco. Trata-se de um 

modo de vida diferente, sobretudo quanto aos aspectos religiosos, fruto da história de 

expropriação e guerra, que está sendo defendido através da elaboração da identidade social do 

“homem do Contestado”. 

Considerando o intenso preconceito étnico e racial sofrido pelos membros da 

Comunidade Cafuza83, fica claro que a identidade contrastiva é de caráter étnico e a  

manutenção das representações religiosas milenaristas contribui para positivá-la na medida em 

que os identifica com os “bons” que, por estarem sofrendo nesta vida, serão salvos com o 

                                                   
83 Ver também o relato de  Pedro Martins (1995:287). 
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advento do milênio. Poder-se-ia argumentar que positivaria uma identidade de classe, já que a 

ênfase é dada à possibilidade maior de salvação dos pobres, ou a identidade pessoal, já que a 

salvação se tornou, para muitos, uma questão pessoal e não mais coletiva. De fato, estas 

formas de identidade também são modificadas pelas representações milenaristas, uma vez que 

são todas dimensões do mesmo fenômeno identitário84.   

No entanto, estou convencida de que, por ser um contexto muito evidente de fricção 

interétnica, a identidade que catalisa mais esta positivação é a étnica, pois é o modo de vida 

Cafuzo, com sua solidariedade e falta de ambição/ganância, que recebe esta valorização em 

última instância, em oposição à sociedade mais abrangente. Isto permite concluir que a 

permanência da mentalidade milenarista entre os Cafuzos está também relacionada à 

identidade étnica.  

Remeto aqui ao fato de que todos os autores consultados concordam que as 

“ideologias” ou movimentos milenaristas surgem em contextos de conflito. E conflitos, como 

espero ter demonstrado até aqui, têm sido constantes na trajetória da Comunidade Cafuza. 

Laís Mourão de Sá relembra uma diferença entre os movimentos milenaristas pré-coloniais 

entre os índios americanos e outros ocorridos após a colonização: a divisão do mundo entre 

dois grupos de pessoas, bons e maus, que serão, respectivamente, salvos e castigados. Este 

fato denuncia que os últimos tipos de movimentos são “produto de uma estrutura de 

dominação de classes” (1974:68). 

Esta e outras positivações de sua identidade, no entanto, não conseguem eliminar a 

negativização de sua auto-imagem.  Acima já apontei que esta auto-imagem negativa deriva 

do contexto de fricção interétnica e racismo,  ao qual as crianças são especialmente 

suscetíveis.  A identificação com o grupo a ser salvo pode ser interpretada, a meu ver, como 

uma compensação ou mesmo como uma resistência por parte da Comunidade Cafuza à 

discriminação sofrida.  

Apesar da coerência que eu penso haver nesta interpretação, apenas uma vez ouvi uma 

associação do preconceito racial à danação, ou à não salvação. Foi de uma jovem senhora 

                                                   
84 Roberto Cardoso de Oliveira (1976) confirma que as ciências humanas e sociais têm trabalhado com a noção 
de identidade como um fenômeno que se expressa, se realiza, nos níveis pessoal e social.  As identidades étnicas 
e de classe são expressões da identidade social. Este autor indica que a estrutura de classes com suas 
contradições e a conseqüente posição de classe que os grupos étnicos necessariamente ocupam no interior da 
sociedade nacional, influenciam os mecanismos de identificação étnica. Também cabe para os Cafuzos a ressalva 
que o autor fez sobre os Terena, de que isto não significa que tenham “consciência de classe”  no sentido 
marxista do termo. 
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Cafuza, cujo marido, de pele clara mas também Cafuzo, ao chamar a atenção do seu vizinho 

(primo da esposa) para cuidar de não deixar suas “criação” entrarem na roça alheia foi 

xingado: “Fica quieto aí, seu amarelo!” Ela havia ficado muito magoada com o episódio e me 

disse:  

 

no paraíso nós, de todas as cores, vamos viver juntos, por isso temos que começar 

a viver bem aqui. Só porque eu sou preta, a senhora que é mais...mais branca, 

não vai poder me ofender por isso. Esses que ofender não vai para o paraíso, vão 

ficar voando por aí. 

  

Já indiquei  a diversidade de forma e intensidade com que os indivíduos na 

Comunidade Cafuza expressam as crenças religiosas. Estas diferenças não ocorrem apenas 

entre os grupos etários, mas também entre as famílias. Apesar das diferenças e das dúvidas, 

penso que seja importante o fato destas representações circularem com intensidade na 

Comunidade, especialmente através das histórias contadas pelos pais aos filhos. Elas 

continuam dando significado à vida e a eventos para os quais não encontram outra explicação 

e continuam positivando sua identidade.  

 A julgar pela comparação com as situações estudadas por Célio Oliveira (1992),  

Renk (1997) e  Bloemer (1996), parece-me que a Comunidade Cafuza, provavelmente pelo 

seu “isolamento” no meio de colonos nas últimas cinco décadas, manteve as crenças 

milenaristas mais vivas do que o conjunto da população remanescente do Contestado. Desta 

forma, é provável também que esta expressão religiosa seja uma medida para se perceber a 

discriminação e os conflitos vividos por cada grupo.  

A respeito da permanência das representações milenaristas por tantas gerações após a 

derrota sofrida na Guerra do Contestado, vejo com bons olhos o que disse Laís Mourão de Sá:  

 

Para uma ideologia que foi capaz de afirmar “Liberdade! Estamos agora em 

outro século!” isto (a volta à desordem do mundo) jamais poderia ser admitido. 

Foi apenas mais um ciclo que, ao se concluir, já deixa aberto o caminho para que 

outro possa engendrar-se: no meio da floresta, maltrapilhos e esfomeados, 

fugindo das tropas federais após o massacre do último reduto, um grupo de 
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sertanejos sobreviventes caminha em procissão à procura de um lugar onde 

fundar um novo reduto. À sua frente, um velho de barbas grisalhas carrega às 

costas a imagem de S.Sebastião (1974:97). 

 

 
Representações milenaristas e organização do trabalho 
 

Essa preocupação de cruzar representações religiosas e as representações sobre o 

trabalho reflete a perspectiva de considerar a organização social para o trabalho um fato social 

total, como já afirmei acima.  

Tendo percebido o papel desempenhado pelas representações milenaristas no 

relacionamento interétnico, quero mostrar como e porque, no meu entendimento, é possível 

correlacioná-las com o projeto de trabalho coletivo na erva-mate. Volto a uma pergunta 

central da dissertação: como o milenarismo se relaciona com a organização do trabalho? 

Duglas Teixeira Monteiro explica que o processo de reencantamento do mundo foi 

uma “reconstrução que se fez a partir dos valores ameaçados pela crise.  Valores que eram 

praticados apenas dos dias de festa passaram a ser a regra da “Santa Irmandade”, configurando 

uma situação de festa permanente com rituais de consumo e rituais religiosos festivos 

(1974:14-15). O autor afirma que a liberação da rotina de produção os fez aproximar-se “por 

um curto momento de uma espécie de reino da liberdade”.  Percebe-se, aqui, que a rotina de 

produção é identificada com castigo. Algo do qual esperam merecer a libertação através do 

comportamento que os conduza ao paraíso, quer seja na hora de sua morte quer na volta de 

Jesus Cristo para resgatar os “Seus”. Isto aconteceria, conforme a profecia que está na Bíblia, 

antes do ano dois mil. Lembro que já abordei as representações negativas a respeito do 

trabalho na Comunidade Cafuza. 

Perguntei a várias pessoas se eles não desanimavam de trabalhar, de fazer roça, uma 

vez que, como eles mesmos me dizem, as transformações poderiam acontecer a qualquer hora. 

Mas, como “Deus não deixou hora marcada”,  continuam trabalhando porque “a gente tem 

que comer” ou “e se não acontecer nada, como é que a gente fica?”. A lógica de produção que 

não visa a acumulação e que é pautada pelo ciclo agrícola anual é compatível com suas 

crenças.  Por contrastar com esta lógica, a previsão de plantar erva-mate para começar a podá-
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la no ano dois mil e um suscitou uma reação imediata e inflamada de um Cafuzo mais idoso, 

conforme me contou um dos assessores. 

 A característica sazonal da atividade produtiva camponesa e a impossibilidade de 

controlar os fenômenos naturais, “tais como pragas, chuvas, secas etc.”,  que podem alterar os 

resultados desejados, impossibilitam a realização de previsões e planejamentos (Guimarães, 

1973:179). Corroborando esta informação, a autora cita, entre outros, F.G.Bailey que “explica 

a incapacidade do camponês indiano de pensar em termos de planos qüinqüenais pelo fato de 

seu mapa cognitivo (ou ideologia) não incluir a idéia do homem em controle de forças 

impessoais previsíveis e controláveis” (apud Guimarães, ibid).  Acredito que esta explicação 

seja apropriada também para a Comunidade Cafuza.  

Ouvindo várias pessoas a respeito desta expectativa de transformação do mundo, 

ocorreu-me que o projeto de plantação coletiva de erva-mate esbarra em dois fatores: 1) a 

necessidade de um planejamento de longo prazo, que encontra barreiras nas representações 

religiosas predominantes na Comunidade; e 2) a necessidade de um tipo de organização das 

pessoas para o trabalho que, por sua vez, esbarra na forma tradicional de organização que 

possibilitava o equilíbrio das relações de reciprocidade entre as famílias.  

O primeiro aspecto é um tanto imponderável, mais fluido, mas parece aqui 

significativa a permanência desta lacuna/contradição entre discurso e prática: ao mesmo 

tempo que assumem trabalhar no projeto coletivo da erva, expressam os Cafuzos sua crença 

na iminência do fim do mundo.  

O segundo aspecto é, sem dúvida, mais facilmente verificável, posto que mais 

explícito no discurso e na prática dos Cafuzos. Percebe-se que as regras de conduta e de moral 

associadas à possibilidade de salvação estão diretamente ligadas à sobrevivência enquanto 

grupo na liminaridade do sistema social85. A Comunidade Cafuza não conta com a 

solidariedade da sociedade externa à ela, salvo raras exceções. Assim, a resistência86 às novas 

regras de trabalho provenientes da organização coletiva poderia ser interpretada como uma 

                                                   
85 Remeto às considerações de Victor Turner de que a condição de liminaridade reforça a idéia de communitas 
(1974: 118-119). 
86 Em Esterci (1992:7) lemos que vários estudos, inclusive de autores clássicos como Chayanov, Galeski, Tepicht 
e Shanin, ao lado de outros atuais realizados em assentamentos, perceberam esta resistência das famílias 
camponesas à coletivização, e levaram reflexões sobre a necessidade de flexibilização dos modelos de 
coletivização.  
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recusa em quebrar, repentinamente, as regras das relações de solidariedade tradicionais, pois é 

esta solidariedade que garante a sobrevivência de muitas famílias Cafuzas.  

José de Souza Martins afirma, analisando as relações e situações sociais por ele 

definidas como “frentes de expansão”, que “é notório o predomínio dos valores sociais, das 

crenças, do imaginário na formação, definição e sustentação dos vínculos sociais”, em 

detrimento da racionalidade econômica (1997:193). Explica isto pelo fato de que a 

marginalidade (geográfica e social) da frente de expansão e o fato dos grupos aí situados 

produzirem diretamente seus meios de vida e produzirem excedentes complementarmente os 

mantêm afastados da ação corrosiva direta dos processos econômicos que se utilizam do 

dinheiro e da mercadoria (idem:194).  

No caso da Comunidade Cafuza, a marginalidade é muito mais social do que 

geográfica, embora esta também não seja desprezível. Dinheiro e mercadoria também estão 

muito mais presentes lá do que numa frente de expansão da qual trata J.S.Martins. Todavia, é 

inegável que sua inserção no mercado regional se dê de forma “marginal, corrosiva e 

violenta”, por tudo o que já disse acima, por meio da produção de excedentes e da venda 

complementar da força de trabalho. Com esta marginalidade, diz Martins, “mais se acentua a 

força do imaginário no modo de vida dessas populações e na tentativa de compreensão de seus 

próprios dramas e misérias”(1995:194). Fazendo referência direta às crenças milenaristas, ele 

afirma que  “Uma certa consciência de proximidade do fim dos tempos, decorrente de uma 

sensação de inexplicável desmoralização, privação, provação e castigo, impõe às vítimas da 

expropriação material e cultural uma certa compreensão apocalíptica dos 

acontecimentos”(idem:194).  

A opinião de alguns autores marxistas é a de que a interpenetração das representações 

religiosas e das representações sobre a estrutura social impossibilita a organização para a 

transformação das relações de poder, pois estas são naturalizadas e sacralizadas pela religião 

(Marli Auras, 1995). Considera-se, ainda, que as representações religiosas transfiguram e 

legitimam  uma ordem social na qual os camponeses fazem parte do segmento oprimido e que 

sua avaliação da injustiça fica limitada às explicações religiosas (Guimarães, 1973:190).  

Eu tendo a pensar que a relação é inversa, ou seja, que as representações religiosas se 

mantêm também porque existe um limite muito concreto de conjuntura para que o grupo em 

questão estabeleça relações e ações que venham a transformar as relações sociais intra-classes. 
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E, por outro lado, quando estes limites se tornam menos rígidos, a existência de crenças 

milenaristas não impede que lutem contra algumas das situações que percebem como injustas. 

Exemplo disto é a própria mobilização da Comunidade Cafuza para obter sua terra, que não se 

mostrou incompatível com as representações messiânico-milenaristas. Pelo contrário, todo o 

processo foi animado pela idéia de merecimento à terra santa. A este respeito, remeto à 

interpretação de Ernst Bloch de que a escatologia judaico-cristã expressa o que ele denominou 

de Princípio Esperança, que é a “capacidade de antecipação criadora”, no imaginário, do 

“ainda não existente” (apud Löwy, 1991).  

Não concordo que a perspectiva milenarista por si só condene-os a permanecer num 

esquema de relações injustas, pois joga para a responsabilidade divina a realização da justiça, 

como querem fazer crer os agentes religiosos progressistas. Penso que o que é interpretado 

como imobilismo por estes agentes seja uma estratégia de manutenção da coesão do grupo.  

Os Cafuzos conseguem perceber quem os explora, os comerciantes, os contratadores de sua 

mão de obra; no entanto, eles não podem viver isolados e por isso não podem romper as 

relações com a sociedade que os envolve, tampouco têm poder para alterar estas relações. 

Mantê-las também é condição para que possam permanecer camponeses, donos da sua terra e 

de parte, pelos menos, de seu tempo de trabalho, porque esta é a vida que avaliam como sendo 

mais digna, a mais desejável.  

Uma outra possibilidade de interpretação da convivência entre a sociedade mais ampla 

e a Comunidade Cafuza, sem que esta se dissolva na primeira, é dada por José de Souza 

Martins (idem). Para ele, a ênfase não recai na determinação da primeira sobre a segunda, mas 

na convivência, como contradição, de grupos sociais com interesses, projetos de história e 

concepções de destino conflitivos com os capitalistas. Em suas palavras: “As relações mais 

avançadas, mais caracteristicamente capitalistas, por exemplo, não corroem nem destroem 

necessariamente as relações que carregam consigo legitimidade de outras épocas” ( 

1997:183). O autor afirma, também,  que o avanço do capital não impede a sobrevivência de 

“bolsões de populações indígenas e camponesas”, embora reconheça que a sobrevivência 

implique num certo enclausuramento “em terras de menor interesse econômico ou em terras 

demarcadas” (p.183).  

Percebo que esta caracterização é bastante apropriada para se pensar a Comunidade 

Cafuza, embora deva ressaltar que este “enclausuramento” não é sinônimo de isolamento nem 
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de congelamento cultural. Enquanto houver possibilidades concretas de sobreviver neste 

“enclausaramento”, percebo que, entre os extremos da reprodução do habitus camponês e o da 

imposição inexorável das relações capitalistas, existe um espaço de negociações possíveis 

entre os desejos e projetos de indivíduos, entre grupos geracionais e sub-grupos, a partir das 

quais o grupo Cafuzo faz opções, emergindo daí então um arranjo social particular.  

 
 
 

Identidade étnica, milenarismo e ideologia 
 

 

Ao longo das leituras realizadas durante o desenvolvimento desta pesquisa, encontrei 

várias referências ao conceito de ideologia relacionando-o à identidade étnica e ao 

milenarismo. Como identifiquei uma divergência entre as definições oferecidas pelos diversos 

autores, considerei importante clarear, de forma muito simplificada, este campo conceitual.  

Todos estes autores se desvincularam do significado dado à ideologia pela vertente 

marxista da análise social. Nesta, o ponto de partida foi a proposição de Marx e Engels n’A 

Ideologia Alemã87, de que a ideologia cumpre o papel de falseamento da realidade, mais 

especificamente, a realidade das relações de dominação de uma classe sobre a outra. Como a 

contrapartida desta idéia é a existência de uma interpretação verdadeira das relações humanas, 

algo, portanto, discutível e criticável,  os autores marxistas passaram a considerar como 

ideologia qualquer conjunto de idéias, crenças e valores, de caráter classista, que atribua 

significado às relações de dominação e que oriente a sua ação no sentido de manter ou 

transformar estas relações. Ilse Sherer-Warren chega à seguinte definição de ideologia, a partir 

da análise de autores marxistas, tais como Gramsci, Lukács e Rosa Luxemburgo: “princípios 

valorativos, as manifestações culturais e as representações de caráter classista que orientam a 

práxis do grupo e a elaboração de seu projeto”. Práxis é definida como a ação grupal para a 

transformação voltada para a realização dos mesmos objetivos (projeto). Ideologia, assim, 

designa dois conjuntos de valores e representações: a ideologia da classe dominante e da 

                                                   
87 Para Marx e Engels (1984), as ideologias de quaisquer povos consideram que “o mundo está dominado pelas 
idéias; que as idéias e os conceitos são princípios determinantes”, e estas idéias são produzidas pela classe 
dominante, são “a expressão ideal das relações materiais dominantes”. Estes autores apresentam um sistema 
filosófico chamado materialismo histórico para contrapor às “falsas noções sobre si mesmos [os homens]” 
contidas nas ideologias.  
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classe dominada, embora sempre com vistas a manter-se ou tornar-se classe hegemônica  

(Sherer-Warren apud Poker, 1994). 

Por outro lado, os antropólogos consultados utilizaram o conceito de forma mais 

ampla, tendendo a assumi-lo quase como sinônimo de universo simbólico.   

Roberto Cardoso de Oliveira salientou o papel de mediação assumido pela ideologia 

na construção da identidade étnica e, se, por um lado, nega uma definição de ideologia 

enquanto falseadora da realidade, assume, por outro lado, que ela oculta as contradições 

vividas pelos agentes sociais (1976:40). Percebe-se a distinção desta concepção em relação ao 

conceito marxista de Sherer-Warren, o qual mantém na centralidade do fenômeno da 

dominação classista.  

Semelhantes à opção interpretativa de Oliveira são as de  Cristina Pompa, para quem a 

ideologia religiosa é “um universo semântico por meio do qual o mundo material adquire 

sentido” (1998:6); e a de Yonina Talmon, que relaciona a idéia de ideologia à dimensão de 

transformação social dos movimentos milenaristas (1975:108). Aqui, a noção de 

transformação social parece aproximar-se da definição marxista de ideologia. Contudo, o fato 

de que esta transformação do mundo é percebida, pelos próprios agente, como um projeto 

concebido e realizável por Deus, coloca vários problemas para se relacionar diretamente a 

crença milenarista ao conceito marxista de ideologia.  

Laís Mourão de Sá (1974) também desvincula o conceito de ideologia da idéia de 

projeto de classe voltado para a transformação social. Apoiada na teoria da reprodução de 

Pierre Bourdieu, esta autora sustenta que a construção de uma ideologia dos dominados se faz 

com reinterpretações e inversões da ideologia dominante. Ela caracteriza a ideologia dos 

dominados como “de idealização do passado e apocalíptica”, a qual utiliza, inclusive, 

elementos da ideologia dominante (p.66). Aqui, novamente, verifica-se um certo 

distanciamento em relação ao conceito da tradição marxista, que não nos permite falar de 

ideologia dos dominados se não se tratar de um projeto desta classe para transformar as 

relações de dominação vividas. 

Em artigo no qual apresenta a trajetória dos conceitos de ideologia e cultura, 

mostrando como se aproximam e como se distinguem, Eunice Duhram (1984) enfatiza que 

esta utilização que cientistas sociais têm feito do conceito, ampliando-o, cria dificuldades 

metodológicas e confusões.  
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Em primeiro lugar, esta incorporação do conceito de ideologia, indica a autora, refletiu 

a preocupação de antropólogos em incorporar a análise das implicações políticas de  

fenômenos culturais, mesmo que estes não estivessem relacionados apenas à esfera da 

dominação de uma classe sobre outra. O mesmo movimento aconteceu no lado dos sociólogos 

e cientistas políticos, que perceberam a “necessidade de incorporar a dimensão cultural do 

processo de dominação política”. Duhram percebe como importantes e necessárias estas 

iniciativas, mas alerta para as “dificuldades metodológicas inerentes à tentativa de fusão dos 

conceitos de cultura e ideologia” (idem:.86). Parece-me que o ponto central de sua crítica seja 

o de que se tem negligenciado a dimensão original do conceito de ideologia, a qual esteve 

presente na tradição marxista e na positivista, que engloba conteúdos específicos. Ao 

contrário do conceito de cultura, que abrange “todo o campo do simbolismo e da 

significação”, o de ideologia tem sempre se referido a “certos sistemas estruturados e 

cristalizados de representações (grifo no original): religião, o direito, a filosofia, as idéias 

políticas” (idem:78). Nesta tradição, o conceito de ideologia  “diz respeito à formulação de 

projetos hegemônicos, isto é, propostas políticas de transformação ou manutenção da ordem 

social no sentido de assegurar a dominação de uma classe sobre outras”, sendo adequado para 

analisar fenômenos de dominação produzidos na sociedade capitalista. Eis, portanto, uma 

conclusão semelhante à de Sherer-Warren, apresentada acima. 

À luz desta crítica de Duhram, percebo que o uso do conceito de ideologia para 

caracterizar a identidade étnica, bem como o milenarismo enquanto profecia, não é 

apropriado, pois ambos os fenômenos não têm a abrangência política do fenômeno ideológico, 

além de nenhum deles expressar algum projeto de transformação social que vise superar a 

dominação entre classes, tampouco são reproduções da ideologia dominante. As profecias 

milenaristas são expressão de grupos sociais subordinados ou, se quisermos, de classes 

subordinadas, sem, no entanto, se constituir em um projeto de transformação social. Se 

mantivermos em mente o conceito original de ideologia, nem os movimentos milenaristas 

poderiam ser interpretados pelo uso deste conceito, uma vez que não podem ser consideradas 

“transformações mais amplas e globais que afetam o sistema político no seu conjunto, em sua 

vinculação com o modo de produção” (Duhram, 1984:88).  

A verificação de que o conceito de ideologia não é o mais apropriado para caracterizar 

os fenômenos identidade étnica e crenças milenaristas, de forma alguma os destitui de grande 
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importância política. Para os Cafuzos, como penso já ter mostrado,  ambos os conjuntos de 

representações, que se intercomunicam, têm um papel político de manter os contornos do 

grupo e de justificar e  dar significação  aos seus esforços para conquistar condições de vida 

consideradas dignas e para manter, na medida em que o valoriza, um modo de vida 

minoritário na região.  
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IV  - PROJETO COLETIVO 
 

 

 

Escassez de terras e opção pela erva-mate 
 

A área atualmente ocupada pela Comunidade Cafuza apresenta vários limites e 

dificuldades para a atividade agrícola: é bastante acidentada, não possibilitando roças 

extensas. Além disso, a elevada altitude produz um inverno bastante rigoroso, o que só 

permite uma colheita por ano dos produtos tradicionalmente cultivados: feijão, milho, 

mandioca e batata doce.  Por tratar-se de área de Mata Atlântica, apenas vinte por cento da 

área foram liberados para desmatamento. Uma vez instalados na nova área, os Cafuzos se 

depararam com uma drástica diminuição da quantidade de terra agricultável, em relação 

àquela que costumavam dispor na área indígena antes da construção da Barragem Norte, 

aliada à acentuada inclinação do terreno.  

Cafuzos e assessores julgaram que, nestas condições, a limitação às culturas 

tradicionais não permitiria a sobrevivência de cada família individualmente, tampouco 

permitiria alcançar a liberação da necessidade de trabalhar para os colonos como vinham 

fazendo até então, pois não conseguiriam manter uma produção capaz de suprir, a longo 

prazo, as necessidades de consumo alimentar e de excedentes para comercialização, pelo 

menos considerando as  possibilidades e recursos tecnológicos dados na cultura Cafuza e 

regional.  

Sem recursos para assegurar a sobrevivência, a maioria das famílias acabaria saindo da 

nova área para morar mais próximo das propriedades onde poderiam empregar-se e, 

conseqüentemente, permaneceriam na condição de trabalhadores sem-terra e explorados. 

Como havia também a preocupação dos líderes em garantir o auxílio às famílias fracas, 

defendiam a idéia de que o trabalho coletivo era a única alternativa para que todas as famílias 

permanecessem naquela área e se ajudassem umas às outras, o que justificavam com a 

afirmação de que o “individualismo distancia e prejudica as pessoas”. Em momento posterior, 
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João de Jesus, que foi o cacique nos primeiros anos do assentamento, esclareceu que são 

consideradas fracas as famílias cujos pais sofrem de dependência alcóolica e que, por isso, 

correriam o risco de ter a terra vendida pelos mesmos caso cada família tivesse recebido a 

titulação da terra individualmente. Percebi, então, que a motivação primordial para a idéia do 

coletivo foi a manutenção da propriedade terra, e que a vinculação entre terra coletiva e 

trabalho coletivo foi uma decorrência disto, seguindo, em grande parte, critérios externos à 

Comunidade. 

 Devido a estes fatores, com a ocupação do Alto Rio Laeisz, a Comunidade Cafuza, 

juntamente com sua assessoria, optou por um projeto coletivo de plantio, extração e secagem 

da erva-mate que deverá converter-se na principal fonte de renda do grupo. Há também planos 

para que venham a realizar a moagem e o ensacamento, aprontando-a para a comercialização 

no varejo. Sendo uma cultura permanente, a erva-mate poupa a terra da erosão que seria muito 

agravada por constantes cultivos com as técnicas tradicionais. Esta opção foi também 

influenciada pelo fato de que os antepassados, e mesmo alguns Cafuzos ainda vivos, 

trabalharam na extração da erva-mate no planalto catarinense. Além disto, todas as famílias 

Cafuzas tomam chimarrão pelos menos uma vez ao dia. 

Percebe-se, com isso, que a organização para a produção/extração coletiva de erva-

mate foi uma resposta conjuntural e cultural dada às novas condições naturais.  Todavia, a 

organização coletiva do trabalho é um arranjo novo e diferente do arranjo tradicional Cafuzo e 

camponês. Até o momento a Comunidade tem conjugado no mesmo espaço, isto é, em toda a 

terra disponível para trabalho, roças  familiares e a plantação de erva-mate. Apenas uma 

pequena parte da terra foi transformada em pasto. Já no ano de 1999 ficará reduzida a 

possibilidade de plantio de milho, mandioca e batata no meio da erva, sob pena de prejudicar 

o desenvolvimento das culturas.  

Como já mencionei, as famílias têm comportamentos, necessidades e ambições 

diferentes de acordo com a sua composição. Famílias com todos os filhos pequenos, com 

poucos filhos ou já sem filhos em casa, principalmente quando os pais estão aposentados, não 

costumam reclamar que têm pouca terra,  uma vez que sua força de trabalho também é 

reduzida, mas certamente ocupam toda a sua “frente”88. As famílias com outra configuração, 

                                                   
88 Apesar da área não ter sido loteada, através de uma negociação interna coube a cada família Cafuza uma 
“frente”, um pedaço de terra na qual fizeram suas casas e roças. Estas normalmente medem aproximadamente 
cem metros de frente com profundidade variável, mas que não costuma passar de cem metros. Os Cafuzos 



 

 

96 
 
 
 
 
que dispõem de mais mão de obra,  afirmam que gostariam de ter mais terra para fazer roça. 

Para estas famílias a limitação da terra agricultável compromete a produção de alimentos, 

aumentando a dependência do “comprado”, e também origina preocupação com a falta de 

trabalho para os filhos. Nardina da Penha, uma Cafuza com vários filhos moços, alguns dos 

quais casados que não ganharam uma frente porque se casaram após o assentamento, disse 

que a juventude trabalha pouco: “Num instante fazem todo o serviço e depois ficam olhando 

para o vento”. 

Nos tempos pregressos de sua história, quando não havia grande restrição do acesso à 

terra, as famílias mantinham um equilíbrio entre a atividade possível e desejável na 

administração de suas roças, o que garantia o ensino e o encaminhamento dos filhos ao 

trabalho. O  atividade relacionada à erva-mate, porque é coletiva, depende da mobilização de 

um grupo maior, portanto não é coordenado pelos pais de cada família. Assim, se por um lado 

a opção pelo projeto coletivo visava resolver a dificuldade de produção agrícola naquela área, 

por outro lado ele não conseguiu mobilizar a força de trabalho dos Cafuzos para produzir os 

resultados que haviam sido planejados.  

Mesmo tratando-se de um terreno em grande parte impróprio para  a agricultura, pelo 

menos sob o ponto de vista da tecnologia tradicionalmente empregada, considerando-se a 

utilização das técnicas por eles conhecidas, no ano de 1997 a experiência lhes ensinou que não 

podem prescindir de suas roças nem diminuir o tamanho das mesmas. Alguns homens se 

dedicaram mais ao trabalho com os colonos plantadores de fumo e reduziram suas roças, uma 

vez que ambos os serviços são feitos na mesma época. O arroxo sofrido pelos colonos em 

conseqüência dos preços pagos pela empresa produtora de cigarros, refletiu na remuneração e 

na própria oferta de trabalho aos Cafuzos. Foi generalizada a percepção de que tinham feito 

um mau negócio, pois, tendo que comprar grande parte do alimento para a família e do trato 

para “as criações” (porcos e galinhas), sobrou muito menos dinheiro para outras despesas do 

que em anos anteriores. A situação tende a tornar-se mais delicada quando as roças perderem 

ainda mais espaço para a erva, ademais dos rendimentos futuros com a erva estarem 

destinados, nos próximos anos, em sua maior parte, ao pagamento do empréstimo do 

PROCERA.  

 

                                                                                                                                                               
construíram suas casas distantes umas das outras para que pudessem criar soltos porcos e galinhas, entre outras 
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Organização do trabalho coletivo 
 

Algumas palavras a respeito da noção do coletivo: a posse coletiva da terra foi 

afirmada como característica do assentamento já em seu requerimento, o que dá continuidade 

a uma tradição da Comunidade Cafuza89. Contudo, para os Cafuzos, a organização coletiva do 

trabalho é algo distinto da posse coletiva da terra. Mesmo sendo a terra coletiva e ocorrendo 

trabalho que eles chamam de comunitário (mutirões) , a unidade econômica sempre havia sido 

a família, a qual tinha autonomia para administrar a própria força de trabalho. Por outro lado, 

na organização coletiva do trabalho, o tempo, o ritmo e o tipo de trabalho, bem como a venda 

da produção e administração dos recursos devem ser discutidos e decididos coletivamente, em 

assembléia. A respeito desta distinção Martins salienta   

 

...a grande distância entre a experiência comunitária dos cafuzos, baseada numa 

cultura cabocla de pixuruns (mutirões) voluntários, onde participar é uma 

questão de honra pessoal e motivo de diversão, e a exigência organizativa de uma 

cooperativa com participação por cotas e financiamento bancário (1995:291). 

 
Esta organização coletiva do trabalho foi iniciada quando os Cafuzos ainda estavam na 

área indígena. Foi feita então uma roça de feijão que  objetivava cobrir despesas das viagens 

dos líderes para reivindicarem a terra. Na venda desta roça aconteceu a infelicidade de o 

cacique de então ter recebido como pagamento um cheque sem fundos, numa transação que 

ele realizou sem consultar outros membros da Comunidade. Este episódio criou 

ressentimentos e desconfianças que, somadas a outras desavenças entre os grupos familiares,  

foram agravando-se com o tempo. Uma vez assentados, a organização do trabalho 

comunitário continuou sendo mantida em torno do projeto de produção de erva-mate.  

A organização coletiva vem impondo o exercício de um novo tipo de liderança aos 

caciques, uma vez que responsabilidades totalmente novas entram em cena, tais como 

administração de dinheiro e patrimônio coletivos, interferência nas decisões sobre o tempo e o 

                                                                                                                                                               
possíveis razões relativas à privacidade. 
89 Como já descrevi acima, por posse coletiva é aqui entendida a não demarcação legal de lotes individuais e a 
existência de uma área de mata de uso comum, além da prática de negociações internas que permitem uma 
flexibilidade na ocupação do espaço com as roças familiares.  
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tipo trabalho de cada família, administração do pagamento de uma dívida junto ao governo 

federal e o controle da utilização da reserva vegetal, por tratar-se de área de preservação. 

Neste novo estilo de liderança as decisões principais devem ser tomadas em assembléias 

comunitárias.  

Apesar dos dois últimos caciques não corresponderem mais ao perfil do líder 

patriarcal90, cuja liderança está fundamentada na tradição, e cujo comportamento é a própria 

encarnação dos valores tradicionais, a Comunidade continua esperando deles este tipo de 

comportamento  e não é correspondida. Ao contrário da tradição, o critério principal de 

escolha dos caciques recentes foi a desenvoltura destes caciques para relacionar-se com a 

sociedade branca.  

Além das mudanças na liderança, a organização coletiva exige esta capacidade de 

resolver questões conflitivas em assembléias quebrando, muitas vezes, a cordialidade 

esperada entre parentes e compadres. 

Com o auxílio das contribuições teóricas de Ferdinand Tönnies foi possível perceber 

que se trata de uma tensão entre dois tipos de organização: o comunitário e o societário, o 

primeiro marcado pela “tradição e afetividade pessoal” e o segundo pelas “relações funcionais 

impessoais e o propósito especial declarado”91. 

 

 
 
Tensão entre  tradição e trabalho coletivo 

 

Na Comunidade Cafuza o trabalho tem sido tradicionalmente organizado em torno da 

família. Pode-se dizer que compartilham do habitus92 da campesinidade, que tem as noções de 

honra e hierarquia como princípios organizatórios (Klaas Woortmann, 1990). Percebo que 

estes princípios camponeses não condizem com a proposta de organização coletiva. Os 

                                                   
90 Nos Cafuzos houve um tipo de liderança identificável ao tipo puro de dominação patriarcal e gerontocrático, 
um dos tipos primários da dominação tradicional definidos por Max Weber. Trata-se do exercido da dominação 
pela pessoa mais velha que é determinada por regras fixas de sucessão, tendo como característica o fato de que 
“esta dominação, apesar de constituir um direito pessoal e tradicional do senhor, exerce-se materialmente como 
direito preeminente dos associados e, por isso, no interesse destes, não havendo, portanto, apropriação livre 
desse direito por parte do senhor” (1991:151). 
91 Schmitz, 1995. 
92 Este autor também utiliza o conceito de habitus de Bourdieu reproduzido na nota de rodapé número 94. 
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conflitos verificados nos mostram que a organização econômica precisa ser pensada em 

conexão com a organização político-social.  

Schwade, pesquisando um assentamento organizado pelo MST em Santa Catarina,  

percebeu a importância dos cursos de formação para que as pessoas incorporassem os valores 

necessários ao trabalho coletivo93. D'Aquino (1996), a partir da noção de habitus de 

Bourdieu94, conclui que a formação política por meio dos cursos é necessária para 

desestruturar o habitus do trabalho organizado em torno da família, que se mantém pela 

prática e pela memória nas populações camponesas em geral, e levá-las a aderir ao ideário 

político da coletivização. Por outro lado, vários estudos mostram que, nos assentamentos, as 

famílias que com mais facilidade aderem à coletivização e à cooperativização tiveram alguma 

experiência de assalariamento e morada urbanos, ao passo que as famílias que se mantiveram 

sempre ligadas ao trabalho na terra preferem a organização familiar e percebem a 

coletivização como perda de sua liberdade.95  

O conceito de campesinidade elaborado por Klaas Woortmann, evidencia também a 

importância do trabalho liberto como um processo controlado pelo pai, o que lhe confere a 

honra e lhe posiciona na hierarquia (1990:44). A honra, personificada no pai de família, é 

garantida pela possibilidade de estabelecer e manter relações de reciprocidade com outros 

chefes de família. A hierarquia se estabelece na posição de comando do pai sobre esposa, 

filhos, noras e genros no processo produtivo. O inverso, segundo K.Woortmann, também é 

verdadeiro: “A ordem social, que é guiada pelo princípio da reciprocidade, é guiada, também, 

pelos princípios da honra e da hierarquia” (idem:60).  

Há também que se perceber que a diminuição do trabalho liberto diminui as 

possibilidades das trocas de trabalho e de produtos, constituintes das relações de 

reciprocidade, as quais, por sua vez, sustentam a honra da família. Isto me ajuda a pensar  que 

a resistência à coletivização do trabalho na área Cafuza pode ser explicado também porque ela 

                                                   
93 Em Schwade lê-se que, para o MST, os vícios a serem eliminados para a formação de uma sociedade nova, não 
individualista, são: individualismo, personalismo, espontaneísmo, anarquismo, imobilismo, comodismo, 
sectarismo ou radicalismo, aventureirismo, auto-suficiência (1993:.66). 
94 “O sistema de disposições duráveis e transponíveis, estruturas estruturadas predispostas a funcionar como 
estruturas estruturantes, isto é, enquanto princípios geradores e organizadores de práticas e de representações [...] 
Produto da história, o habitus produz as práticas individuais e coletivas, conformadas aos esquemas engendrados 
pela história; ele assegura a presença ativa das experiências passadas que, depositadas em cada organismo, sob a 
forma de esquemas de percepção, de pensamento e de ação, tendem, mais seguramente que as regras formais [...] 
a garantir a conformidade das práticas e sua constância no tempo” (Bourdieu, 1980:91). 
95 Cito como exemplo: D’Aquino (1996)  e Esterci et al. (1992). 
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impõe um controle centralizado sobre o último reduto no qual as famílias Cafuzas poderiam 

continuar libertas, ou governarem-se, como eles dizem, uma vez que a necessidade de obter 

dinheiro faz com que  trabalhem grande parte do tempo como assalariados junto a agricultores 

da região. Este trabalho liberto está sendo abalado, na Comunidade Cafuza,  tanto pela 

proposta de trabalho coletivo quanto, como já havia dito, pela ação “desnorteadora”96 do 

mercado.  

 

 

As mudanças no papel de liderança  
 

Na fuga após a Guerra, o grupo em questão, que configurava uma família extensa, 

estava sendo liderado por Antônio Alves Machado, chamado de o “Velho”, que permaneceu 

sendo o líder por quase vinte anos após a entrada na Área Indígena. Quem o sucedeu foi seu 

neto, Joaquim Machado, que exerceu a liderança ao longo de trinta anos. A escolha de 

Joaquim foi feita pelo chefe branco do posto, funcionário da FUNAI (SPI na época), ocasião 

na qual recebeu a denominação de cacique, a qual é mantida até hoje entre os Cafuzos. A 

função de Joaquim era a de intermediar os Cafuzos e os administradores brancos para a 

realização dos trabalhos de manutenção do posto indígena.97 O tipo de liderança exercida por 

Antônio foi muito diferente daquela exercida por Joaquim e este último nunca obteve o 

consenso98 do grupo por não corresponder ao papel de líder patriarcal. De qualquer forma, 

com Joaquim Machado o molde de liderança continuava baseado na centralização da 

autoridade; no entanto, de forma ainda mais contundente por ser imposta pelo administrador 

branco. Alguns Cafuzos chegam a referir-se diretamente a este administrador como tendo sido 

seu chefe. 

Por outro lado, enquanto o “Velho” Antônio Machado era realmente o patriarca, 

Joaquim pertenceu à geração na qual se formou um outro tronco familiar no interior do grupo, 

formado pelo casamento de uma filha de Antônio com um homem de fora, que se agregou ao 

                                                   
96Cândido (1987:165). 
97A mão-de-obra Cafuza nas roças, entre outros tipos de serviços, foi fundamental  para a sobrevivência de 
indígenas e brancos na área. Pedro Martins (1995) ressalta que  foram muito explorados, não recebendo nenhuma 
remuneração pelos serviços prestados. Isto é comprovado por depoimentos de que não recebiam nada pelo 
trabalho, a não ser o remédio que o “Seu Eduardo”, primeiro chefe do posto, dava quando adoeciam. 
98 A ausência deste consenso foi apontada por Martins (1995) e deveu-se, em parte, por não ter sido respeitada a 
regra de sucessão que indicava o filho mais velho de Antônio Machado  como seu sucessor. 
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grupo. Atualmente, identifica-se a existência de duas facções, que correspondem a estes dois 

troncos familiares, fato que tem grande influência na organização coletiva, principalmente 

considerando o seu efeito sobre o papel dos líderes (cacique e vice-cacique), que são sempre 

identificados e se identificam com uma das facções, o que compromete o desempenho 

esperado/idealizado dos líderes na organização do trabalho comunitário. 

Os Cafuzos se referem às facções como grupo de lá e grupo de cá, ou lado de lá e lado 

de cá, fazendo referência às margens do ribeirão Laeisz, que separa as áreas que foram 

ocupadas por cada grupo. Esta divisão de território já existia na Área Indígena, onde um grupo 

ocupava a parte mais alta da localidade denominada Platê e o outro a mais baixa. Fazendo 

piada, alguns jovens disseram que para resolver os problemas da Comunidade bastaria aterrar 

o ribeirão.   

Por solicitação da própria Comunidade alguns dos assessores acompanharam e 

auxiliaram técnica e politicamente a sua organização na busca de uma solução para a situação 

de opressão99 vivida na área indígena.  Sendo os assessores pessoas ligadas a movimentos 

sociais, eles propuseram uma forma de organização nos moldes democráticos e burocráticos, o 

que foi aceito pelos Cafuzos e, teoricamente, lançou o desafio da descentralização da tomada 

de decisões.  

 

(Nesse dia) além da eleição da nova liderança decidiu-se pela fundação de uma 

entidade representativa que assumisse a luta e os interesses do grupo. (...) A 

Associação Comunitária do Povo Cafuzo - como foi chamada a entidade 

representativa  - foi criada nos mesmos moldes das associações de moradores (...) 

(1995:194). 

 
 

Assim, novos líderes foram eleitos pela Comunidade Cafuza no ano de 1989, em 

substituição ao cacique Joaquim Machado, seguindo critérios bastante práticos: a habilidade 

para interagir com instâncias governamentais para reivindicar uma terra; continuando a não 

                                                   
99Esta opressão  foi também relatada por Pedro Martins (1995),  e se tratava de escassez de terras para trabalhar, 
causada pela construção de uma  barragem para contenção de cheias no Rio Itajaí-Açu, a qual desapropriou 
muitas terras  agricultáveis na Área Indígena. O incentivo que se seguiu para a exploração da cobertura vegetal 
de toda a área atingida pela barragem afetou muito negativamente a organização social e econômica da 
população indígena. Esta, por sua vez, passou a pressionar os Cafuzos dentro da perspectiva de que tudo o que 
fosse produzido naquela área pertencia, de alguma forma, aos indígenas.  
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observância dos princípios de idade e sucessão. Pedro Martins fala dos critérios: 

 

Agora, ao invés de um parente mais velho ou alguém de confiança do Posto, se 

buscava um Cafuzo capaz de reunir os demais em consenso e liderar a luta pela 

terra (...) (idem:194). 

 
E ainda, sobre o novo estilo de liderança: 

 

As mudanças ao nível interno do grupo, no entanto, foram sensíveis. O cacique 

eleito, ao contrário do “Velho” comandante e do cacique indicado pela chefia do 

Posto, é assessorado por uma diretoria (Conselho Político) que inclui o Vice-

Cacique, Tesoureiro e Secretário, além de um corpo de conselheiros formado por 

sete pessoas escolhidas entre os mais idosos do grupo. As decisões importantes 

são tomadas em assembléia e todos têm o direito de se manifestar, propor e 

ajudar a decidir pelo grupo. Na verdade, depois de mais de 40 anos os Cafuzos 

voltaram de fato ao exercício da democracia interna (idem:193). 

 

Em 1996, já na área Cafuza, aconteceram novas eleições, com algumas indicações de 

candidaturas de jovens, mas foi reeleito o mesmo par de líderes, invertendo-se as posições. O 

ex-vice-cacique se tornou cacique, alternando-se a liderança entre os troncos familiares.   

Como se percebe pelas citações acima, houve uma grande alteração dos critérios e do 

estilo de liderança ao longo destas sucessões. Os dois primeiros líderes, apesar das suas 

diferenças em termos da legitimação da autoridade, assemelhavam-se no tocante ao estilo de 

tomada de decisão e de comunicação com o grupo. Tendo sido Antônio um líder patriarcal, é 

de se pensar que realmente não fazia sentido na época a idéia de assembléias democráticas. 

Também já ficou evidente que a liderança de Joaquim não teve nenhum princípio 

democrático. Aliciado, ou pressionado pela chefia branca do posto, ele transferia esta pressão 

ao grupo.  Por exemplo, um Cafuzo me contava que Joaquim convocava a todos para o 

trabalho no Posto. Perguntei o que acontecia se alguém não comparecesse. A resposta  foi: 

“Ah, eles (os brancos) caíam em cima dele”.  

Nos casos dos dois primeiros líderes, eles recebiam direta e pessoalmente as eventuais 

reivindicações e reclamações dos membros do grupo. Na verdade não havia muitas 
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perspectivas de reivindicações. Não havia recursos disponíveis além daqueles que as próprias 

famílias obtivessem, a forma de organizar o trabalho era predeterminada, quer seja pelos 

costumes100, seja pela chefia branca.  

No novo modelo de organização política não coube ao cacique dar ordens nem garantir 

a organização tradicional, mas fazer cumprir as deliberações das assembléias comunitárias. 

Porém, após seis anos na terra própria, enfrentam vários problemas para liderar a partir de 

moldes democráticos, o que eu penso que configura uma crise da liderança. Tento, a seguir,  

analisar as contradições da liderança e da organização atual do trabalho na Comunidade 

Cafuza, usando para tal algumas noções de Tönnies e de Schmitz. 

 

 

Tensão entre valores comunitários e societários 
 

Não espero encontrar alguma organização social que não apresente contradições ou 

conflitos, pelo contrário, penso que as análises devem partir justamente dos conflitos se 

quisermos entender qualquer realidade. É por esta razão que optei por ter a organização 

comunitária do trabalho como ponto de partida em minha pesquisa junto à Comunidade 

Cafuza.  

O fator que mais determinou a referida crise nos papéis dos líderes foi a atuação dos 

mesmos em uma área que anteriormente não existia: a administração de recursos 

comunitários.  Até mesmo porque, antes, estes recursos não existiam. Os recursos, assim 

como a sua administração, eram familiares. A nova situação  criou  um  campo cheio de 

tensões, que são as tensões entre valores comunitários e societários. 

Tönnies nos diz  que não há formas de organização social puras. Miranda escreve que 

a única possibilidade de uma noção do todo social, de percepção de uma síntese das 

contradições, seria, para Tönnies, a noção de humanidade, que “não pode ser concretamente 

discernível, pelo que só é tangível pelo ‘conhecimento intuitivo e todo mental [...] que pode, 

entretanto, ser facilitado e concretizado pela representação de tipos  [...]’ ” (1995:71). De fato, 

                                                   
100Neste caso, estou identificando o modo de vida da Comunidade Cafuza da época em questão ao conceito de 
“vida aldeã”, apresentada por Tönnies, na qual a economia é a seguinte: “A  agricultura, baseada nos hábitos, isto 
é, tarefas regularmente repetidas.  A cooperação e a orientação do trabalho repousam sobre os costumes”   (in 
Orlando de Miranda, 1995:349). 
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como as contradições entre valores societários e comunitários são permanentes101, somente 

através da aplicação de tipos (por definição estáticos) é possível identificar na história da 

Comunidade Cafuza dois momentos. O primeiro momento, no qual predominaram valores 

comunitários e se consolidou a liderança do “velho”; e o segundo momento, cujo marco foi a 

iniciativa de trabalho coletivo, que culmina com a realização do empréstimo junto ao 

PROCERA, no qual a nova proposta de organização social força estes limites da organização 

comunitária, introduzindo mudanças no papel dos líderes e dos liderados.  

Assim, para trabalhar com os tipos de Tönnies, identifico a situação anterior à 

coletivização do trabalho na Comunidade Cafuza como  predominantemente Gemeinshaft 

(comunitária), noção que Kenneth Schmitz assim sintetizou: 

 

O protótipo da Gemeinschaft é a  família, da qual surgiram formas comunais de 

associação que se estenderam, como a aldeia e a vizinhança, a fazenda familiar, 

o tipo antigo de paróquia e a guilda mais ou menos hereditária. A unidade de tais 

grupos existe anteriormente a seus membros atuais, que recebem a forma 

comunal e seus valores pela tradição como um modo de vida já dado (1995:177-

178).  

 

Em contrapartida, a organização coletiva, formalizada pelo estatuto da Associação e 

pelo contrato firmado junto a um órgão do Estado, o Banco do Brasil, aproxima-se do tipo 

Gesellshaft (societário): 

 

Em contraste com esses laços de parentes e amizade, supõe-se a Gesellshaft como 

a construção artificial de um agregado de seres humanos... (enquanto) na 

Gemeinshaft eles (os indivíduos) permanecem essencialmente unidos a despeito 

de todos os fatores que os separam... (na) Gesellschaft... é cada um por si e estão 

isolados, e há uma condição de tensão contra todos os outros. 

 

O protótipo da Gesellshaft, então, é a coleção atômica, e sua forma básica é 

contratual. (...) Se a marca da Gemeinshaft é a tradição e a afetividade pessoal, a 
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marca da Gesellshaft é o contrato explícito ou implícito, as relações funcionais 

impessoais e o propósito especial declarado (idem).  

 

É exatamente no âmbito do trabalho coletivo que essas “relações funcionais” começam 

a impor-se, na medida em que uma família passa a interferir e a interessar-se pelo ritmo de 

trabalho da outra, avançando os limites dos relacionamentos característicos da forma 

Gemeinshaft. Nesta, como a forma de trabalho é dada pela tradição, todos simplesmente 

trabalham sem precisar elaborar acordos a este respeito. Até mesmo a distribuição das terras 

comunais entre as famílias para fazer a lavoura é resolvida sem maiores problemas elas; é 

consenso, como indica Tönnies, e ao final os limites são desfeitos sem a necessidade de 

contratos para regular estas relações (apud Miranda,1995:248). 

Na situação atual dos Cafuzos o contrato explícito é a dívida junto ao  banco. Este 

contrato, todavia, é apenas um detalhe de um contrato implícito maior que se construiu, ou  

está sendo construído, entre aquelas famílias para viabilizar a sobrevivência na terra em que 

foram assentadas. Isto equivale ao propósito especial declarado que está levando a uma 

mudança nas relações sociais tradicionais.  

A comunicação entre os Cafuzos se constitui em um ponto importante para  

compreender a construção, ou melhor, as dificuldades para a construção deste novo pacto que 

regule o  trabalho coletivo. A partir da seguinte afirmação de Tönnies é que se percebe como a 

dificuldade de expressão dos Cafuzos a respeito da organização coletiva é devida à inovação 

que representa o contrato social, mesmo que implícito,  regulando o seu trabalho no âmbito da 

Comunidade e, por outro lado, a exigência de comunicação sobre o assunto para que  o novo 

contrato se estruture, substituindo uma situação anterior na qual havia um consenso mudo: 

 

Pactos e contratos constituem acordos fabricados, decididos; troca de promessas, 

portanto, supõe a linguagem que deve expressar conceitos claros, tendo em vista 

uma aceitação recíproca de futuras ações a serem propostas. (...) Mas o consenso 

é, conforme a sua natureza, mudo, porque seu conteúdo é inexprimível, infinito e 

incompreensível (Idem:245). 

 

                                                                                                                                                               
101 Relembrando a caracterização do campesinato que apresentei anteriormente, pode-se dizer que esta tensão 



 

 

106 
 
 
 
 

Da mesma forma que está criada uma tensão na comunicação no interior do grupo – 

pela defasagem entre o que precisa ser discutido e o que efetivamente os Cafuzos conseguem 

expressar pela linguagem –, ocorre também uma tensão  na relação da Comunidade com os 

caciques. Ao mesmo tempo que exigem dos caciques maior severidade para constranger os 

que não se conformam às regras de trabalho coletivo, a autoridade para exercer este 

constrangimento não se encontra mais na figura do líder, mas está diluída na assembléia. A 

escolha dos líderes com este perfil jovem e democrático no lugar dos tradicionais líderes 

“velhos”, os patriarcas, é condizente com o tipo de organização que se espera dos Cafuzos 

neste momento: a conjugação da organização comunitária com a tomada de responsabilidade 

pelas famílias em sua relação com o Estado. 

Para fundamentar as mudanças do papel dos líderes, penso que Schmitz apresenta uma 

ótima contribuição: ele chama a atenção para o fato de que a “comunidade é uma unidade 

ilusória que necessita de articulação de uma maneira concreta e distintiva” e que esta 

articulação corresponde às formas sociais que, por sua vez, são expressão social de crenças e 

idéias. Estas formas de articulação social “são chamadas instituições pelos sociólogos, que 

querem dizer, com esse termo, qualquer forma estável e relativamente definitiva de vida 

social” (in Miranda, 1995:285). No caso da Comunidade  Cafuza, penso que  o cacicado seja 

esta instituição que, ao mesmo tempo, sustenta a Gemeinschaft – ao reprimir as dissidências e 

os abusos – e  articula o trabalho coletivo – na  medida em que são eles que promovem a 

mediação entre as famílias. Nas palavras de Schmitz:  

 

O que existe não é nem o particular nem o universal, mas os indivíduos-enquanto-

comunais. A tarefa ontológica da instituição, então, é realizar em um 

determinado modo o princípio comunal; de forma que a instituição seja 

necessária - não para assegurar a própria comunidade, como se esta fosse algo 

um tanto separado dos indivíduos -, mas assegurar o bem comum dos indivíduos. 

Pois o bem dos indivíduos inclui o bem comunal, a completude racional nas e 

através das instituições determinadas que articulam a comunidade duradoura e 

ambiental na qual os indivíduos vivem sua vida (Idem:187). 

 

                                                                                                                                                               
tem sido inerente ao campesinato desde o seu surgimento. 
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O mesmo autor fala das mudanças sociais que se processam de forma maciça no 

mundo, “constantes e rápidas” e que têm capacidade de atingir “o próprio coração das formas 

sociais envolvidas”. Alerta que o perigo não é a substituição de umas formas pelas outras, mas 

que, neste processo, a nova forma social, ou instituição, tenha tempo suficiente para “adquirir 

a legitimidade de que necessitam para estruturar e motivar a vida comum” (idem:188).  

A ameaça  expressa acima é real também se pensarmos na Comunidade Cafuza, 

principalmente porque os resultados financeiros do trabalho coletivo ainda demorarão alguns 

anos para surgir. Penso que o controle do tempo trabalhado e do dinheiro seja o que realmente 

força os limites da confiança depositada no cacicado dentro de qualquer perspectiva 

tipológica, seja Gemeinschaft, seja Gesellschaft. Por outro lado, os Cafuzos têm um motivo 

bastante forte para enfrentar este desafio de reestruturar a vida em comum, uma vez que estar 

em uma terra própria vêm significando uma  melhora muito significativa nas condições de 

vida das famílias Cafuzas: suas casas são melhores, seus filhos vão à escola, suas roças são 

respeitadas, não sofrem discriminação por estarem em terra alheia e, muito importante, 

poderão deixar a  terra de herança aos filhos.  

 
 
 
 
Assembléias comunitárias 
 

As assembléias comunitárias, onde os Cafuzos deveriam estar exercendo a esperada 

democracia interna, são espaços por onde transitam muito mal. Percebi que as pessoas não 

querem expressar suas opiniões perante a assembléia porque não querem “agravar” os outros 

nem querem ser “agravados” (ofendidos). Existem relações de parentesco e compadrio que 

seriam certamente abaladas no caso de um confronto de idéias em uma assembléia. Além 

disso, a possibilidade de ser agredido verbal ou fisicamente por alguém é  um fator inibidor da 

manifestação em público. O seguinte depoimento expressa a tomada de certa precaução para 

não se tornar alvo de críticas: “Meu jeito é esperar que todo mundo fale, por último eu gosto 

de dar a minha idéia”. Outro aspecto que interfere nas assembléias é a dificuldade para falar a 

respeito de questões pouco familiares, tal como a organização coletiva. Assim como esta 

idéia, a linguagem para expressá-la também vem do exterior. A presença de pessoas de fora da 
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Comunidade, e mesmo a experiência diferenciada dos líderes,  tem um efeito inibidor porque 

evidencia um diferencial na capacidade de verbalização. O discurso mais elaborado, que 

demonstra que o interlocutor estudou mais do que eles, é para os Cafuzos um referencial de 

autoridade freqüentemente citado. Além disso, já ouvi algumas vezes, em reuniões, 

afirmações do tipo: “a gente não tem as palavras certas pra falar” ou “desculpa que eu não sei 

falar muito bem, mas agora eu vou falar”.   

Penso que este contraste seja significativo para compreendermos os silêncios nas 

assembléias, que parecem ser concordâncias, mas expressam, a meu ver, inibições. Estas 

inibições são, também, fruto da subordinação do grupo Cafuzo à sociedade branca, a qual 

parece que se perpetua nestes encontros na medida em que as pessoas não Cafuzas envolvidas 

parecem não perceber que, ao ignorar o real significado do silêncio, não conseguem romper 

com o círculo vicioso do planejamento sendo feito por poucos, os supostamente mais 

capacitados, quando todos são responsáveis pela execução do planejado. Na prática esta 

dificuldade é resolvida, pela maioria das pessoas, à moda antiga: elas se dirigem às casas dos 

caciques, no momento que acharem mais conveniente, para dar opiniões, esclarecer dúvidas 

ou fazer pedidos de cunho pessoal.  

Poker, cujo objetivo de pesquisa foi semelhante ao meu, embora em outro 

assentamento, relata comportamentos que também verifiquei: a participação por meio de fala 

nas assembléias restringe-se quase sempre aos pais de família; o silêncio e a aparente 

concordância nas assembléias, seguidas de boicote do trabalho, assim como o andamento das 

assembléias, não favorecem a busca do consenso. 

O impasse deste confronto é sustentado por esta faceta importante das relações 

Cafuzas que é o “agravo”. No contexto por mim observado esta idéia apareceu referida às 

assembléias da Comunidade, nas quais planejam o trabalho. O “agravar” está intimamente 

ligado às representações a respeito da liderança e da autoridade, ou seja, ao tipo de 

relacionamento que se espera que as pessoas tenham com os seus superiores na hierarquia, 

neste caso os líderes comunitários e os assessores102, mas também os pais, sogros e padrinhos.  

Ofender, aqui, significa questionar as opiniões e comportamentos de outros em assuntos do 

tipo: quantidade e ritmo de trabalho, ingestão de álcool, despesas, ou seja, interferir numa 

                                                   
102Os assessores são percebidos como autoridades na medida em que provêm da sociedade abrangente, branca e, 
em certa medida, compartilham desta mesma cultura à qual os Cafuzos estão subordinados. 
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esfera que era antes privada e que agora, por causa do trabalho coletivo, passa a ser pública. 

Também é considerada ofensa grave a manifestação de desconfianças e denúncias.  

Quando ouvi reclamações de alguns Cafuzos sobre a não participação de alguns deles 

no trabalho, e mesmo constatações sobre o limitado empenho de outros no trabalho em suas 

próprias roças, questionei porque não lhes aconselhavam a agir diferente e as respostas foram: 

“A gente não diz nada porque eles não são mais crianças né?”; “Ah, eles são capaz de achar 

ruim, né?” ou “Mas eles sabem o que tem que fazer. A gente manda rapaz pequeno, gente 

grande não”. Este tipo de sugestão assimétrica é admitida apenas entre pais e filhos. 

Além disso, os Cafuzos se sentem muito “agravados” quando expõem opiniões e 

sugestões que não são levadas em consideração pela assembléia. Percebi que, com exceção de 

poucos que têm maior desenvoltura para se expressarem, é um grande desafio superarem a 

insegurança e se exporem. Daí decorre que quando o fazem e não recebem a atenção esperada 

se sentem humilhados e desestimulados para repetir a iniciativa. O atual cacique, Sebastião da 

Penha, contou-me que, tendo percebido isto, vem tentando acolher melhor todas as sugestões 

e a partir delas dialogar. “Mesmo que a gente vê que tá errado a gente diz: tá certo, mas veja 

bem que também ... e tenta mostrar o certo para a pessoa.” 

A gravidade das conseqüências do agravo - que podem ser discussões acirradas e até 

agressões físicas entre ofendido e ofensor, levando a rompimentos e abalos de relações 

pessoais, temporaria ou permanentemente – leva-me a refletir sobre o que Elisa Reis chamou 

de “recursos organizacionais necessários” para realizar empreendimentos coletivos (1995:42). 

 A meu ver, estes instrumentos organizacionais, muito mais do que conhecimentos 

técnicos ou administrativos, são os valores morais que regulam a comunicação no interior de 

um grupo e dele com o seu exterior e que permitem uma organização coletiva. Se, por um 

lado, esta organização coletiva demanda liberdades individuais de expressão, rompendo as 

barreiras hierárquicas, por outro lado, a vida de todos fica mais exposta ao controle do grupo.  

Como mostrei acima, a vida e o trabalho entre eles continuam seguindo as regras da 

reciprocidade baseadas no parentesco e no compadrio. Estas relações são indispensáveis, pois 

complementam as deficiências de cada grupo doméstico. Deste modo, pôr em risco estas 

relações implica em pôr em risco as suas condições de produção da vida. Mesmo sendo 

possível perceber esta motivação material para manterem estas relações, percebo que estas 

decisões não são tomadas pelos Cafuzos a partir deste raciocínio calculista sobre suas 
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condições materiais de vida,  mas sim a partir de sentimentos de afeição, de afinidade e de 

fidelidade. 

Esta questão do agravo expressa um momento crítico na história da Comunidade, que 

é o aprendizado da “virtude política”, a qual Montesquieu considera “o princípio da 

democracia”, no entanto,  “... consiste numa renúncia de si mesmo, que é sempre uma coisa 

penosa” (apud Rouquié, 1995:32), a qual, na Comunidade Cafuza, equivale à renúncia à 

autoridade e à honra do pai de família.  

É evidente que todas as pessoas têm suas próprias opiniões e avaliações. Mas num 

ambiente em que a comunicação das discordâncias tende a ser muito penosa, traumática, de 

alto custo, tal como quando ocorre o rompimento de reciprocidades de base pessoal (Reis, 

1995:42), elas as comunicam da forma que mencionei acima: não agindo. A comunicação 

direta, aberta e pública pode ter conseqüências indesejáveis, caso em que pagariam um preço 

muito elevado para contribuírem com o sucesso do empreendimento coletivo.  

O atual cacique afirmou que, no início do assentamento, quando faziam as 

assembléias, “ninguém se manifestava, concordavam com tudo, tinham medo de ofender 

alguém”. Eu perguntei como é quando alguém fica ofendido, se deixava de falar com a outra 

pessoa. Ele respondeu que “não deixa de falar, mas fica aquela coisa por dentro, perde a 

confiança no outro”103.  

Alguns trabalhos de pesquisa em assentamentos têm mostrado situações 

semelhantes104. As assembléias são pensadas pelos líderes e pelos assessores, de modo geral, 

como “recurso pedagógico” por meio do qual “pode-se chegar a consensos que levem à 

‘homogenização’ dos interesses presentes no grupo”. No entanto, elas não conseguem superar 

a verticalização das relações, que é uma característica das relações dos camponeses com a 

sociedade envolvente (Poker, 1994:334-335). Considerando a existência de um sistema 

estabelecido de regras e moral que regula o comportamento na Comunidade Cafuza, no qual 

cada pai de família se relaciona com  os outros em pé de igualdade, a organização do trabalho 

coletivo, com a dinâmica das assembléias, está oferecendo uma opção menos atraente, pois, 

na medida em que é centralizador, diminui sua possibilidade decisória e de participação 

política. 

                                                   
103Depoimento em 7/7/1997.  
104 Ver, por exemplo, Poker (1994), Schwade (1993). 
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 Não acredito que este seja um problema enfrentado somente pelo grupo Cafuzo, ou 

por grupos camponeses, apesar de ter apenas considerado o confronto do habitus camponês 

com a modernidade. Penso que todos os grupos que conseguiram organizar-se em moldes  

democráticos tiveram que enfrentar este desafio e superar limitações individuais para 

criticarem e serem criticados sem verem nisto ataques à honra ou à hierarquia. Aliás, estas são 

noções que a democracia exige que sejam totalmente revistas ou, no mínimo, adaptadas.  

 

 

Submissão e relações familiares 
 

Faço aqui uma breve sugestão/referência às relações hierarquizadas no interior da 

família como sustentadoras da hierarquia nas relações mais amplas no interior da Comunidade 

e  mesmo com a sociedade regional, uma vez que o aprendizado da submissão tem início e, ao 

mesmo tempo, perpetua-se na família.    

Diante das dificuldades para me comunicar com os jovens e com as crianças, percebi o 

quanto a “timidez” que eu percebia era fruto de uma educação repressora e de obediência a 

uma visão característica de hierarquia. Crianças de colo são cercadas de muito mimo, mas tão 

logo abandonam as fraldas são iniciadas por seus pais, seus irmãos mais velhos e pelo grupo 

como um todo, no aprendizado da submissão à autoridade. Não recebem mais carinho físico, o 

tom de voz dos mais velhos se torna freqüentemente ríspido e a maioria das mensagens são de 

ordem e censura, não sendo incomuns as punições físicas. 

A mesma postura de submissão ocorre também no relacionamento dos Cafuzos com os 

brancos: falam muito pouco, não respondem às ofensas, evitam falar sobre a discriminação, a 

qual é um assunto reprimido que só vem à tona se o álcool ajuda a liberar a censura que se 

impõem. Não quero dizer que o relacionamento familiar preceda e determine o 

relacionamento com a sociedade abrangente, mas penso que existe entre estas duas instâncias 

uma interdependência dialética. 

No caso Cafuzo, há que se considerar a posição das pessoas negras em nossa sociedade 

para contextualizar este ethos de submissão.105 A este segmento da população tem sido 

                                                   
105Não gostaria de falar deste ethos de sumissão sem relativizá-lo. Os Cafuzos se organizaram para ocupar a terra 
onde posteriormente o INCRA oficializou o seu assentamento, o que foi certamente um ato de enfrentamento da 
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historicamente negado o direito à organização em nosso país. Conforme assinala Eunice 

Prudente, no direito da sociedade brasileira as leis escravistas são diametralmente opostas às 

leis imigratórias. Enquanto estas promoviam a pessoa humana aquelas tinham apenas “caráter 

punitivo” e objetivavam submeter a população negra. A autora enumera as seguintes funções 

das leis escravagistas: “1. destruição do ego; 2. descaracterização da cultura; 3. sujeição à 

prisão e às penas domésticas; 4. impedimentos à formação de núcleo familiar; 5. proibição à 

qualquer ação conjunta; 6. disseminação do medo/desconfiança; 7. morte às lideranças” 

(1988:140). Uma das conseqüências desta conjuntura histórica é aquela que já indiquei acima: 

pessoas temerosas de se expressarem, tanto no seio da comunidade ou da família quanto nas 

relações com a sociedade envolvente, estas marcadas por um nível elevado de violência 

apoiada na oralidade que, como afirma Teodoro, é “estratégica, ardilosa”  e torna o racismo 

brasileiro tão eficaz (1996:101), porque é um tipo de violência que muito dificilmente pode 

ser denunciada e punida.   

Considerando a dinâmica da comunicação interna da Comunidade Cafuza,  e o 

contexto histórico que produz a opressão, a conclusão possível é que os oprimidos, no caso os 

membros do grupo Cafuzo, têm o opressor introjetado em  si  e o reproduzem no seu 

cotidiano. Como o pedagogo Paulo Freire afirmou:  

 

A estrutura de seu pensar (dos oprimidos) se encontra condicionada pela 

contradição vivida na situação concreta, existencial, em que se ‘formam’. O seu 

ideal é, realmente, ser homens, mas, para eles, ser homens, na contradição em 

que sempre estiveram e cuja superação não está clara, é ser opressores. Estes são 

o seu testemunho de humanidade” (1994:32).  

 

E continua afirmando que isto decorre de “...um certo momento de sua experiência 

existencial, [no qual] os oprimidos assumem uma postura que chamamos de ‘aderência’ ao 

opressor. Nestas circunstâncias, não chegam a ‘admirá-lo’, o que os levaria a objetivá-lo, a 

descobri-lo fora de si” (idem, ibid.). Ele aponta para a necessidade dos oprimidos 

reconhecerem o opressor em seu próprio comportamento para se libertarem.  

                                                                                                                                                               
autoridade motivado por uma situação de grande opressão. Para informações sobre a sua trajetória ver Pedro 
Martins, 1995.  
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Estou convencida de que esta “aderência ao opressor” se dá muito cedo, na infância. 

Pais que não tiveram a liberdade para se expressarem não a concedem a seus filhos e assim a 

Comunidade Cafuza, como um todo, continua a relacionar-se com a sociedade envolvente 

assumindo esta postura de submissão, oprimindo, nas suas relações internas, familiares, 

esposos e filhos, os filhos mais velhos oprimindo os mais novos, num efeito dominó. E, neste 

caso, o passado de escravidão torna o desafio de libertação ainda mais difícil e ainda mais 

necessário. Apesar da relação das duas esferas ser dialética, uma alimentando a outra, o elo 

que penso ser possível quebrar, aquele sobre o qual os próprios Cafuzos podem agir, é o da 

família, a esfera das microrrelações.  

Amábile Dorigatti, relatando os resultados de sua “pesquisa-ação” em uma 

comunidade na periferia de São Paulo,  desenvolve uma argumentação teórica muito rica 

sobre as condições necessárias à transformação social. A autora se apóia na discussão de 

Agnes Heller sobre a “reprodução da vida real no cotidiano”, na qual a transformação do 

indivíduo é enfatizada: “Se a história em seu processo de transformações é um fato coletivo, 

as mudanças acontecem simultaneamente nos sujeitos singulares pela dinâmica de suas inter-

relações, situadas no cotidiano; de modo que a normalidade (tanto no sentido de saúde, como 

de posse do humano-genérico) ou a anormalidade (doença, vivência exclusiva de 

particularidade, desintegração do todo, alienação) influem no processo social” (1994:126).  

Embora esta normalidade da natureza humana seja uma noção complicada pela diversidade 

humana que a antropologia ensina a respeitar, e desperte também uma questão filosófica  

muito vasta, para os meus objetivos identificarei esta  normalidade com o comportamento de 

não submissão à violência que é reconhecida como não digna dentro do seu sistema de 

valores, que se comunique com os seus pares e com as pessoas de fora do grupo, usando todo 

o seu potencial corporal e de expressão verbal. É fácil perceber que nossa sociedade como um 

todo não pode ser considerada normal desta perspectiva, sendo ainda mais grave a situação 

das minorias étnicas discriminadas, que normalmente silenciam diante da violência que 

sofrem como uma forma de evitar um confronto direto que pode ser ainda mais violento. 

Neste sentido, a organização coletiva do trabalho se constitui em uma demanda 

concreta que está forçando a reestruturação das relações familiares e comunitárias entre os 

Cafuzos. Ela exige que as pessoas assumam responsabilidades novas, que intensifiquem a 

comunicação, as discussões, que exponham as discordâncias, que sejam modificadas as 
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estruturas tradicionais de hierarquia no interior da Comunidade. Além disso, o fato de que a 

organização coletiva esteja expressando uma contradição entre propósitos e prática efetiva, 

assumindo a característica de centralizadora de decisões, vem exigindo dos Cafuzos o 

desenvolvimento de estratégias que visem contornar esta configuração. 

 

 

Diferentes momentos do projeto coletivo 
 

 

Alguns meses após o assentamento, a Comunidade Cafuza fez um empréstimo junto 

ao governo federal, pelo PROCERA, para comprar as mudas de erva, pagar o trabalho dos 

Cafuzos no seu plantio, bem como outras benfeitorias. Este empréstimo foi assumido e 

assinado por todos os chefes de família junto ao Banco do Brasil, embora o montante tenha 

ficado em uma conta que é movimentada apenas pelo cacique e pelo tesoureiro. Antes do 

início do plantio da erva algumas famílias solicitaram, diretamente aos caciques e não em 

assembléia, um adiantamento de dinheiro para comprarem alimento; o que foi concedido em 

forma de vales de compra no supermercado para todas as famílias, cabendo valor maior para 

as famílias com cinco ou mais filhos, sem considerar os bebês. Este critério foi decidido pelos 

próprios caciques.  

No entanto, no momento em que os líderes começaram a solicitar o trabalho das 

pessoas  para o plantio e manutenção da erva, nem todas as famílias compareceram com toda 

a sua força de trabalho. Alguns já estavam empenhados em trabalhar fora da área Cafuza para 

conseguir mais dinheiro para comprar alimento e outros fins. Um problema adicional foi a 

percepção, por parte das famílias menores, de que as famílias maiores,  cujos vales haviam 

sido quase duas vezes maior, não necessariamente correspondiam com uma maior dedicação 

às atividades produtivas. Isto foi percebido como grande desvantagem pelas famílias menores, 

uma vez que o valor da dívida assinado por família havia sido o mesmo. No momento em que 

havia mudas de erva para serem plantadas foi preciso pagar novamente as pessoas para que 

elas permanecessem na área. Após reclamações feitas pelas famílias menores o critério para 

pagamento ou concessão de vales de compra passou a ser a quantidade de horas efetivamente 

trabalhadas por pessoa. 

Apesar do acordo de pagamento conjunto da dívida, existe uma noção de compromisso 
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pessoal que cada família assumiu junto ao banco. Os seus nomes estão efetivamente 

empenhados e todos afirmam que não querem “deixar seu nome sujo”. Diante da incerteza  de 

conseguir honrar este compromisso e por causa do nível diferenciado de comprometimento 

com o trabalho coletivo e mesmo com o pagamento da dívida, a maioria das famílias vêm 

criticando a ineficaz ação dos caciques para exigir que as pessoas ajam a favor dos interesses 

do grupo: cumprir a jornada completa de trabalho nos dias do “coletivo”, priorizar o trabalho 

dentro da área (onde a remuneração é inferior106), não utilizar a caminhonete da Comunidade 

para passeios. 

Há a expectativa de ações mais enérgicas por parte dos líderes. Alguns comentários 

demonstram isto: “O cacique é um homem muito bom, bom demais até”, “Ele deixa o pessoal 

fazer o que quiser, o pessoal se aproveita”. Em conversa comigo Joaquim Machado, ex-

cacique,  criticou de forma indireta a atuação do atual cacique nos seguintes termos: 

 

Eu dizia: é assim! E era assim. Se não gostasse saía brabo, xingando! Depois de 

algum tempo eles vinham: “sabe que o senhor tem razão?” É, comigo era assim, 

eu falava duro!107 

 

Na verdade, esta expectativa é impossível de ser atendida pelos atuais caciques, pois a 

legitimação desta liderança não provém da autoridade patriarcal ou da opressão exercida pelos  

brancos da área indígena, o que lhes dava, no passado, condições de agir de forma enérgica se 

fosse necessário. Sua  legitimação vem do contrato, do fato de terem sido eleitos e do apoio 

que recebem dos assessores. Seus poderes de coerção são muito restritos, pois prevalece o 

código de comportamento regido pela moralidade do compadrio. Já está em andamento o 

terceiro mandato desde o assentamento e com ambos os caciques a situação foi muito 

parecida. Eles não dispõem de instrumentos legais, e principalmente morais, para interferir, 

proibir ou punir os comportamentos considerados errados pelas deliberações das assembléias. 

Os caciques, por outro lado, reclamam da falta de colaboração das pessoas.  

Existe a percepção, pela facção oposta, de que os caciques favorecem, com sua 

influência, a facção à qual eles pertencem. Por outro lado, a Comunidade concorda, de modo 

geral, que acionar a polícia para punir os erros é altamente indesejável, mesmo quando for 

                                                   
106Recebem R$ 5,00/dia, ao passo que se trabalharem para colonos da região recebem R$ 10,00/dia. 
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justificável, pois daria argumentos ao discurso discriminatório dos brancos.  

Pode-se pensar que o próprio planejamento para obtenção deste empréstimo esteja na 

origem dos conflitos, uma vez que ele foi feito basicamente pelos líderes e assessores, com 

uma participação marginal e decrescente da maioria da Comunidade naquelas assembléias, 

não obedecendo o princípio democrático da participação de todos. Participei de apenas duas 

assembléias comunitárias, mas, a partir de conversas com os envolvidos, entendi que um dos 

motivos para tal dinâmica centralizadora tenha sido a urgência de apresentação de projetos 

para solicitar o empréstimo junto ao PROCERA. Outro motivo para tal centralização parece 

ter sido a dificuldade de chegar a consensos sobre como resolver as dificuldades e as 

diferenças que impediam as duas facções de trabalharem juntas. No entanto, o conflito central 

percebido pela maioria dos Cafuzos não é a centralização das decisões como um todo, mas 

sim a administração do dinheiro comunitário, expressado na seguinte frase: “Depois que veio 

o dinheiro do PROCERA é que desandou a nossa Comunidade”. Os problemas apontados 

aqui referem-se à forma personalista como os caciques realizaram alguns gastos menores, tal 

como o pagamento de uma dívida de bar de vários Cafuzos ou, ainda, a concessão de licença 

para que alguns deles utilizassem a caminhonete comunitária para excursões noturnas de 

lazer. Os ressentimentos fizeram com que surgissem discussões e, em alguns casos, o silêncio 

nas assembléias.   

 Como num ciclo vicioso, os ressentimentos e inseguranças geravam o silêncio e este 

alimentava a centralização das decisões. Daí resultou que o processo de discussões para 

planejar, decidir e executar o projeto apresentou deficiências e as famílias não se sentiram 

responsáveis pela administração dos trabalhos nem dos recursos como um todo.  

A maioria das pessoas considera que foram lesadas pela utilização indevida dos 

recursos comunitários e estão sentindo-se responsáveis por pagar exatamente aquilo que 

receberam em forma de vales de compras no mercado, embora saibam que não será este o 

procedimento. O restante do dinheiro, cujo gasto foi administrado pelos líderes, não é 

assumido, no discurso das famílias, como sendo de sua responsabilidade. Este restante inclui o 

pagamento de terraplanagem para a construção de aviário, pocilga e roça coletiva que 

deveriam ser feitos e administrados coletivamente e nunca foram feitos, além da compra de 

uma caminhonete usada, esta sim utilizada coletivamente mas que se encontra parada por falta 

                                                                                                                                                               
107Depoimento  gravado em  julho/96. 
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de recursos para consertá-la.  

Além disso, existe desconfiança, por parte de algumas pessoas, de que algum dinheiro 

foi gasto ilicitamente pelos líderes e, o que é ainda mais grave, um dos Cafuzos, irmão do 

cacique, convenceu seu filho, que era tesoureiro, a realizar um saque no banco, cujo dinheiro 

utilizou para comprar um microtrator. Isso foi possível porque o banco entregou o dinheiro 

sem exigir a assinatura do cacique, que deveria ser obrigatória. Com isto criou-se um impasse 

moral muito sério, pois as relações de parentesco impedem que sejam exigidas providências 

policiais para o caso.     

Apesar da responsabilidade financeira estar bem distribuída, o que, em tese,  os deixa 

numa situação de igualdade em termos de comprometimento, a maioria das pessoas concorda 

que a solução para as dificuldades de saldar a dívida contraída passa por uma mudança de 

atitude do cacique, ou pela substituição do mesmo, quando a opinião parte do tronco familiar 

oposto. Predomina atualmente no grupo uma atmosfera de desalento. Os conflitos entre os 

dois troncos familiares que compõem as facções surgiram logo após as primeiras jornadas de 

trabalho coletivo, nas quais comiam no mesmo panelão (na cozinha improvisada no local do 

trabalho ou trazido pela cozinheira do grupo de sua casa). Passaram a trabalhar em dois 

grupos, correspondentes aos troncos familiares e, conseqüentemente, a cozinhar em dois 

panelões, como ocorre até hoje.  

O panelão é um símbolo de união ou desunião do grupo. É o elemento que catalisa as 

diferenças e os conflitos. A separação em dois panelões teria sido causada por reclamações de 

um dos lados sobre a qualidade dos alimentos e a pouca quantidade de carne utilizada pelo 

outro lado. João de Jesus, ex-cacique, defende a volta do panelão único para que as pessoas 

possam, na hora da refeição, trocar idéias, saber dos planos dos outros e, assim, deixar de 

alimentar desconfianças. 

Mas as discordâncias relativas ao tipo de alimento parecem ter sido apenas a ponta do 

iceberg dos conflitos entre os dois grupos. As diferenças do rendimento do trabalho de cada 

grupo são outro motivo que suscitou reivindicações de separação da Comunidade, tanto para a 

realização do trabalho quanto para a verificação da quantidade de erva-mate extraída. O 

critério oficial para distribuição dos rendimentos é a computação da quantidade de horas 

trabalhadas por pessoa. Como este critério não satisfaz à prerrogativa de equivalência entre 

intensidade da dedicação ao trabalho e resultados auferidos, na última poda de erva um dos 
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grupos impediu que se continuasse cortando os pés de erva localizados no seu lado quando 

percebeu que a quantidade de erva podada havia se igualado àquela do outro lado.  

É interessante lembrar que no contexto dos mutirões estes afrouxamentos do ritmo 

igualmente criavam desavenças, porém estas podiam ser resolvidas através da qualidade da 

retribuição do serviço na próxima oportunidade. Além disso, a solução era facilitada por 

envolver apenas dois núcleos familiares.  

Os argumentos para justificar a separação são fluidos, uma vez que se procura evitar 

ou ocultar as acusações mútuas. Por esta razão, também, muitas vezes os argumentos ficam 

vagos, tal como: “Não entendo porque a nossa Comunidade não consegue se unir”. Em 

diferentes momentos, o grupo de oposição quis a separação e a mesma foi negada pelo grupo 

ao qual pertence o cacique. A pressão dos assessores para que se mantenham unidos em torno 

do projeto coletivo torna isto um ponto de honra a ser defendido pelo cacique. Segundo a 

esposa do atual cacique, “Antes, quando nós queríamos separar eles não queriam. Agora, só 

porque o Sebastião é cacique eles querem. Agora quem não quer é a gente”. A realidade é 

muito dinâmica e complexa, ocorrendo o mesmo com os argumentos que cada pessoa e cada 

grupo apresentam.  

Retomando a teoria sobre o campesinato, lembro da importância dos laços de 

parentesco na cultura camponesa. No caso Cafuzo a patrilocalidade define os contornos do 

grupo de parentesco mais restrito que, neste caso, forma cada facção, ou tronco familiar. 

Mesmo com as diferenças e conflitos no interior deste grupo, ele forma um todo em oposição 

ao outro grupo. E, sem dúvida, a Comunidade Cafuza supera esta divisão quando se opõe à 

sociedade regional. É possível que haja alguns ressentimentos inconfessos que acentuem esta 

divisão interna. No entanto, penso que a lógica do parentesco, por si só, explique esta 

organização por troncos familiares que se transformou em conflito no momento em que o 

projeto coletivo não a leva em consideração. Aqui entra uma constatação sobre o trabalho dos 

assessores: eles não apóiam, de forma alguma, a possibilidade desta separação concretizar-se 

em nenhum nível do processo de trabalho, argumentando que se tornariam intransponíveis as 

dificuldades para dar continuidade ao projeto coletivo, uma vez que seria multiplicada a 

necessidade de assessoria técnica e organizacional, além da necessidade de compartilhar o 

equipamento e a própria dificuldade de dividir os pés de erva existentes. Outro argumento diz 

respeito ao aumento da dificuldade para obtenção de empréstimos ou doações de outras 
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entidades. Neste sentido, eles condicionam seu assessoramento à manutenção da organização 

do grupo como um todo. 

As soluções não estão sendo vislumbradas, o que, é claro, não os imobiliza para o 

trabalho na terra, tanto o coletivo quanto o individual. As opiniões normalmente concordam 

que a Comunidade não deveriam fazer novo empréstimo junto ao PROCERA. Algumas 

pessoas inclusive declararam que não assinarão  novo empréstimo. Esta decisão, contudo, 

esbarra em outra questão: a venda da erva verde é muito arriscada, pois esta “queima” 

facilmente  com exposição mais prolongada ao sol e se torna inutilizável. Por outro lado, para 

poder secá-la antes da venda é necessário construir um secador, avaliado em trinta mil reais, 

para o que não poderão prescindir de novo empréstimo.  

No início de 1998 ocorreu uma assembléia que deixou a maioria dos Cafuzos bastante 

satisfeitos e otimistas. Não participei da mesma, mas os relatos indicaram que os cálculos 

feitos pelos assessores mostraram que a quantidade de trabalho necessária para atingir a meta 

de cento e cinqüenta mil pés de erva era menor do que o imaginado e, o que foi mais 

mencionado pelos Cafuzos, passariam a contar o número de pés de ervas nos quais cada grupo 

trabalharia, para que houvesse um controle e uma divisão efetiva e precisa do trabalho 

realizado, bem como da divisão dos rendimentos. Esta contagem não aconteceu, mas a euforia 

causada pela proposta confirmou a importância que o grupo dá à remuneração proporcional ao 

trabalho realizado. A exatidão deste controle é especialmente importante quando se trata da 

reunião do trabalho das duas facções. No interior da mesma facção ela não é tão importante, 

pois aí este trabalho entra no fluxo de prestação de ajudas, serviços e favores prescritos nas 

relações de parentesco e compadrio.  

Como falei anteriormente, ao perceberem que nem todos os Cafuzos compareciam 

espontaneamente ao trabalho coletivo, iniciou-se um controle através da contagem das horas 

trabalhadas por pessoa, havendo um anotador em cada um dos grupos, que no início 

congregavam pessoas de ambos os lados. A contagem de horas deu  lugar à contagem de 

períodos (manhãs e tardes), como uma forma de tornar este controle sobre o trabalho dos 

outros menos incisivo e menos constrangedor. Depois houve um período no qual o conflito 

entre os grupos se acirrou e deixaram eles de realizar os trabalhos coletivamente e cada 

família passou a capinar a erva em sua frente. Eles contabilizavam estas horas trabalhadas e 

passavam ao anotador de seu grupo ou nem as contabilizavam. Assim, quando realizaram a 
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primeira venda de erva houve muita controvérsia a respeito da justiça na contabilização das 

horas efetivamente trabalhadas por cada família para efeito de cálculo da remuneração. 

Atualmente cada tronco familiar vem organizando-se periodicamente para o trabalho coletivo 

e os períodos trabalhados continuam sendo anotados. 

Esta questão da remuneração tem uma grande importância, o que nem sempre recebe a 

devida atenção de assessores de projetos coletivos desta natureza, movidos que estão por uma 

visão de trabalho coletivo condizente com a utopia social caracterizada por um 

comportamento idealizado das pessoas, especialmente de camponeses. O depoimento de um 

agrônomo cuja experiência se deu em outro assentamento, no Estado de São Paulo, revela sua 

opinião de que isto configurava um problema menor: 

 

Era aquela questão da força de trabalho. O principal que se ouvia era isso. Não 

tanto quanto à apropriação coletiva da produção, mas o fato de um trabalhar e 

outro não. Quer dizer, coisas pequenas, mas que para eles adquiriu uma 

dimensão fortíssima (citado por Poker, 1994:311).  

 

  Na Comunidade Cafuza, cada grupo familiar extenso se apropriou dos pés de erva 

plantados no seu lado. Nestes, intercalam trabalho individual e coletivo na limpeza e na poda, 

de modo que estão adaptando o trabalho na erva à sua lógica familiar tradicional. Existem pés 

de erva plantados em áreas reconhecidamente comunitárias, os quais estão recebendo menos 

cuidados; no entanto, é provável que o trabalho,  o resultado de sua poda e de sua venda sejam 

repartidos eqüanimemente entre ambos os lados.  

 

 

 

Diferentes perspectivas a respeito do trabalho coletivo 
 

 

a) O Coletivo na perspectiva dos assessores 
 

No mundo camponês, informa Margarida Maria Moura, as soluções, ora 

comunitaristas, ora familiares,  não se chocam, pelo contrário, compõem o conjunto das 
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relações sociais que são referências no universo camponês, transitando em uma “via de mão 

dupla”. As soluções comunitaristas, nas quais a referência primeira de organização continua 

sendo a família, ocorrendo a intensificação da relação entre elas, são características de 

momentos de “crises agudas do modo de vida” (1991).  

Acredito que possamos falar em um mal-entendido entre assessores e Cafuzos a 

respeito do que seja o trabalho coletivo. Um mal-entendido que teve o poder de alterar o 

sginificado de coletivo e mesmo o curso da história do grupo. Como disse Sahlins, um “mal-

entendido  criativo” (1990). Por um lado, Martins relatou que quando conheceu a Comunidade 

Cafuza a reivindicação que lhe apresentaram, para a qual pediram ajuda, era a de uma terra 

coletiva na qual pretendiam trabalhar coletivamente. Não é possível saber em qual momento 

esta denominação de coletivo começou a ser utilizada pelos Cafuzos. Mas, é provável que isto 

tenha acontecido já em 1985, a partir do contato com o MIRAD. D’Incao (1991) verificou que 

o termo “produção coletiva” é fruto da influência da Igreja e da militância política de esquerda 

sobre a idéia de “produção associada” elaborada no seio da burocracia estatal. Este modelo de 

produção associada objetivava promover condições de competitividade dos assentamentos no 

mercado agrícola, na medida em que incorporassem tecnologia agrícola e crédito de forma 

associativa. A autora tem como foco de análise o Estado de São Paulo; contudo, creio ser 

possível verificar esta mesma construção do termo e da idéia de produção coletiva no âmbito 

federal e de outros Estados.  

Por outro lado, agravando este mal-entendido, a organização comunitária e a união que 

os Cafuzos apresentaram no momento de crise e de reivindicação por terra foi interpretada 

como sendo preponderantes na forma de organização do grupo. Como os Cafuzos 

concordavam que o modo de trabalho que desejavam realizar era o coletivo, embora tivessem 

em mente as práticas de mutirão, foi reforçada a imagem de comunidade com uma vocação 

para organizar-se coletivamente, e assim foi pensado o projeto de assentamento pelo INCRA. 

O interesse e o projeto de cada ator atribui sentidos diferentes ao trabalho coletivo; no 

entanto, este impasse fez com que, para todos os atores, o coletivo adquirisse um sentido 

novo, diferente daquele que lhe atribuíam no início do assentamento. O evento, que foi todo o 

trâmite do assentamento, alterou as significações, o “campo semântico” e, por conseqüência, 

as “formas culturais tradicionais” (Sahlins, 1990). Se considerarmos que a tradição política 

dos Cafuzos era/é outra, como vemos na história da liderança, pode-se pensar que  seria 
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ingênua a expectativa de que esta organização perdurasse para além daquele momento de 

grande mobilização e de crise, que caracterizou o período de reivindicação por terra e da 

realização do assentamento.  

Entre os assessores a noção de coletivização tem duas motivações principais: a 

racionalidade econômica e a utopia socialista.   

A motivação da racionalidade econômica aparece como sendo a mais importante no 

discurso de todos. Os assessores estão preocupados com a viabilidade econômica do 

assentamento, numa perspectiva de tirar os Cafuzos do assalariamento e construir a 

possibilidade de se auto-sustentarem a partir da própria produção. Para isso, além da erva-

mate, propuseram a construção de aviário, pocilga e lagoas de peixe coletivos. A Comunidade 

não rejeita as propostas, mas quer deixá-las para o futuro, fazer “uma coisa de cada vez”, pois 

afirmam que organizar o trabalho coletivo na erva-mate já está sendo muito difícil. Diante dos 

contratempos vividos, os assessores estão hoje também, à sua maneira, tentando compreender 

melhor as motivações para o comportamento das pessoas na Comunidade Cafuza. E, 

atualmente, verifico que eles fazem outra avaliação a respeito do coletivismo que se imaginou 

ser intrínseco ao modo de vida Cafuzo. Reconhecem que foi uma avaliação equivocada e se 

fala na necessidade de uma educação, uma formação para a organização coletiva. Mesmo o 

cacique Sebastião da Penha afirma: “Nosso pessoal não tá ainda bem treinado no coletivo”.  

É importante salientar que se os assessores, de modo geral, acreditaram nesta 

possibilidade e atualmente, apesar dos problemas que relatei, vêm mantendo a expectativa de 

organização coletiva, é porque os Cafuzos têm, em cada assembléia, expressado concordância 

(mesmo que às vezes silenciosa) em relação aos planejamentos e aos acordos, visando a  

consolidação do projeto coletivo. Reforça esta posição o fato de que o compromisso de 

trabalhar coletivamente foi uma condição do INCRA para que recebessem o empréstimo do 

PROCERA. Além disso, os líderes Cafuzos estão realmente convencidos de que esta é a única 

possibilidade para melhorarem ainda mais a vida no futuro.   

A segunda motivação, a utopia socialista, que é refletida de formas distintas na atuação 

de cada assessor é, de modo geral, muito menos enfatizada. Esta utopia é compartilhada pelo  

PT (Partido dos Trabalhadores) e por setores da Igreja Católica e Luterana que trabalham com 

movimentos sociais e assentamentos rurais. Para eles a noção de coletivo implica em superar 

o isolamento das famílias e o egoísmo, que impedem a organização popular para propor e 
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implementar novas práticas visando a conquista de mudanças políticas, justiça social e 

melhoria das condições de vida. Grande destaque é dado à importância de associações e 

cooperativas para a produção e comercialização da produção, com o propósito de permitir que 

todos estejam incluídos no processo de desenvolvimento do país. Do ponto de vista religioso, 

significa a concretização do Reino de Deus na terra108. A CPT se utiliza mais da denominação 

trabalho comunitário, que acrescenta um caráter religioso à idéia de trabalho coletivo, na 

medida em que pretende “recriar o ambiente do cristianismo original” (Poker, 1994:314).  

Fica clara a expectativa dos assessores em legitimar os assentamentos perante a 

sociedade por meio da demonstração do seu sucesso econômico. Em cada assentamento 

também se deposita a expectativa que venha a servir de exemplo para outros assentamentos e 

para motivar a população, de modo geral, para a luta pela terra. Há um depoimento de um 

assessor, nas primeiras semanas do assentamento, que explicita isto: “Esse assentamento vai 

ser modelo para outros assentamentos” (Jair Vieira, da CPT).  

 

 

b) O coletivo na perspectiva dos Cafuzos 
 

O trabalho coletivo, na perspectiva da maioria dos Cafuzos, correspondia aos mutirões. 

Uma frase que ouvi no início do assentamento: “Aqui nós vamos fazer bastante trabalho 

coletivo!”, denuncia, a meu ver, que mesmo entusiasmados com a proposta do trabalho 

coletivo, ele é percebido como acessório ao outro tipo de trabalho, o familiar. Os Cafuzos não 

previram as implicações adversas do empréstimo e da administração destes recursos, algo 

inédito em sua história. A sua experiência prévia de trabalho coletivo, os pixuruns, inspirava-

lhes confiança, pois dispunham de todos os recursos culturais necessários para regulamentá-

lo109. O equilíbrio das trocas de serviço era garantido pelas relações de reciprocidade de cada 

família com as outras. Mesmo com as diferenças entre os dois troncos familiares, o trabalho 

conjunto ocorria sem que este conflito específico se explicitasse, pois o controle era mediado 

pelo ritual e pela festa. Além das brincadeiras que tinham a função de animar e acelerar o 

trabalho, havia, salvo situação de muita dificuldade da família anfitriã, um baile que “varava a 

                                                   
108 Tomei como base depoimentos, observações e documento da CPT (Comissão Pastoral da Terra), 1996. 
109 Na página 25 apresento relatos sobre a forma como garantiam o empenho dos participantes do mutirão. 
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noite”, do qual participavam todos que haviam estado no pixurum.  A cachaça e o alimento 

fornecidos pelos anfitriões garantiam a animação.  

Percebe-se que havia um controle da troca de trabalho disfarçado em brincadeira. Os 

procedimentos eram prescritos pela tradição. Atualmente, existe um contrato formal, mais 

especificamente o projeto e o empréstimo do PROCERA, que não é condizente com a 

tradição.  

 

 

Embate entre ambas as perspectivas 
 

As definições da campesinidade110 me deram elementos para pensar em que medida a 

expectativa de organização coletiva contrariou a tradição Cafuza, que é camponesa. Tanto 

D'Aquino quanto Schwade mostraram que em assentamentos organizados pelo MST mesmo 

uma formação política sob a forma de cursos que visem a construção de uma "mentalidade" 

para o coletivo não garante a adesão de todas as famílias a este projeto coletivista.  

Vimos acima a valorização do trabalho liberto no mundo camponês, em oposição à 

vida de cativeiro. A dificuldade que os líderes Cafuzos tiveram para organizar os grupos de 

trabalho na erva, quando já não era mais  possível remunerá-los, sugere uma interpretação que 

identifique o coletivo com o não-liberto, uma vez que aí os laços preponderantes são os 

meramente econômicos. Laís Mourão de Sá (1984) afirmou que a “roça comunitária tende a 

autonomizar a esfera do econômico, reunindo os produtores numa unidade de produção por 

laços puramente econômicos, desvinculando-se esta unidade da unidade de consumo”. As 

pessoas tendem a relacionar-se com o trabalho coletivo como se estivessem vendendo sua 

mão-de-obra, pois não reconhecem aí as relações orientadas e estabelecidas pelo parentesco, 

compadrio e vizinhança, que compõem a sua noção de coletivo. Por isso os Cafuzos, após um 

período de abandono da erva, diante do perigo de perder o trabalho já investido, retomaram os 

cuidados com a plantação, mas organizando-se nos moldes tradicionais familiares.  

A respeito da construção desta mentalidade coletivista, o trabalho de Poker  traz 

críticas veementes ao que ele identifica como um caráter impositivo da atuação daqueles que 

ele denomina “intelectuais/assessores/ agentes”. Este autor aponta também que este caráter 

decorre de uma postura de superioridade por parte destes atores portadores da mentalidade 
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coletivista por dois motivos: o primeiro seria o da suposta maior e melhor racionalidade 

econômica, o segundo é da também suposta maior “consciência política”, ligada a uma 

perspectiva “revolucionária” de cunho socialista (1994:387).  A não incorporação das práticas 

coletivizantes por parte dos camponeses é interpretada pelos assessores, segundo Poker, como 

sinal de “alienação política”, egoísmo, individualismo, enfim, de atraso.  

Esta crítica é compartilhada, em alguma medida,  por outros autores (Ferrante, 1994 e 

D’Aquino, 1996). No entanto, considerando a Comunidade Cafuza, esta crítica se mostra 

muito parcial e unilateral e insuficiente por várias razões. Primeiramente, ela ignora o fato de 

que entre os assentados existem várias posturas em relação ao trabalho coletivo, dentre as 

quais a dos líderes, muito semelhantes àquela dos assessores. Neste mesmo sentido, é um 

equívoco imaginar que o espaço para os projetos coletivizantes seja criado unilateralmente 

pelos assessores. Especialmente no início do assentamento, antes da efetivação do projeto 

coletivo, a idéia de trabalho coletivo não parecia sofrer restrições de nenhum dos Cafuzos. 

Pelo contrário, como já afirmei, o adjetivo coletivo já estava presente anteriormente em seu 

discurso. A própria Comunidade Cafuza tem solicitado freqüentemente a presença e o auxílio 

dos assessores e os consideram importantes, reconhecendo o seu papel durante todo o 

processo que possibilitou o assentamento, além do importante trabalho de mediação com a 

sociedade branca, suas instâncias burocráticas e administrativas. 

Além disso, sugiro que o longo período de submissão aos chefes do Posto Indígena 

Duque de Caxias, no que se refere ao julgamento e à resolução de conflitos que surgissem 

entre quaisquer moradores da área indígena, associado à ausência de um líder que tivesse o 

consenso do grupo, tenha criado uma dependência em relação a alguma autoridade externa. 

Conforme soube dos próprios assessores, no início do assentamento era freqüente os Cafuzos 

expressarem a opinião de que precisariam de um chefe branco para organizá-los, o que foi 

sempre totalmente descartado pelos assessores.  

Em função destes fatores,  sinto que a aceitação da organização coletiva, mesmo 

depois das complicações que a envolveram, é em parte encarada como uma forma de retribuir 

a dedicação dos assessores à Comunidade. Este sentido de retribuição é criado quando, por 

uma orientação e opção política, os assessores, que compartilham uma perspectiva bastante 

positiva a respeito do trabalho coletivo, deixam claro para a Comunidade esta sua preferência. 

                                                                                                                                                               
110 Klaas Woortmann (1990) e Terezinha D’Aquino (1996). 
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Em contrapartida,  movidos pela gratidão aos assessores e pela necessidade de mantê-los 

ligados à Comunidade, a maioria dos Cafuzos demonstra a preocupação em corresponder a 

esta expectativa: “Coitados (dos assessores), fazem tanto por nós e quando chegam aqui nós 

temos que ter  alguma coisa (trabalho) pra apresentar pra eles”, ou “as irmãs que fazem tanto 

pela gente e ficam tão tristes”. 

Apesar da organização coletiva não condizer plenamente com sua expectativa 111 de 

vida na nova terra, eles não explicitam a diferença de desejos. Tenho ouvido Cafuzos dizendo: 

“Eu já disse pra (assessor): vocês não conhecem a Comunidade Cafuza, eu que sou daqui de 

dentro, eu sei como é o nosso sistema”. Claro que este tipo de afirmação é mais freqüente nos 

momentos em que os problemas da organização coletiva afloram e desaparecem nos 

momentos de elaboração dos pedidos de financiamento para o projeto coletivo. Além de uma 

manipulação do discurso, por parte dos Cafuzos, para justificar o comportamento que 

efetivamente contraria a idéia da organização coletiva, isto  expressa uma percepção de 

incomunicabilidade da diferença aos que não são de dentro. Eu atribuo esta 

incomunicabilidade à desqualificação do “sistema cafuzo” que é promovida pela situação de 

contato interétnico. Digo isto no sentido de que há desejos, valores, opções, tendências e 

projetos de vida dos Cafuzos que se tornam inconfessáveis diante da valorização do seu 

oposto pela sociedade como um todo, inclusive pelos assessores. Penso também que esta 

incomunicabilidade esteja relacionada à contradição, já aqui apontada, existente entre seu 

desejo de consumo e seu desejo de alteração dos seus padrões de trabalho. 

Por outro lado, não a sociedade como um todo, mas os assessores, percebem várias 

vantagens da organização coletiva sobre o trabalho familiar. Acima de tudo, a vantagem 

percebida na coletivização é o da racionalização dos recursos humanos, técnicos e materiais112 

que possibilitaria a inclusão vantajosa da produção Cafuza no mercado e a superação da 

situação de escassez material. O seu contrário, portanto, é tido como não-racional, ou de uma 

racionalidade diferente, mantenedor da pobreza material e da submissão do seu trabalho à 

sociedade regional, expressão de falta de conscientização política e de uma educação para a 

coletivização. Diante deste confronto valorativo, os Cafuzos não comunicam seus desejos, 

                                                   
111 Quando falo da expectativa da Comunidade Cafuza, na verdade refiro-me à expectativa da maioria das 
pessoas. Devo enfatizar que algumas pessoas Cafuzas, de modo especial os líderes, concordam que o projeto 
coletivo é a melhor opção.  
112 Esterci, 1992. 
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chegando a assumir o discurso mais valorizado, o que não significa a conversão ao modelo 

coletivo.  

A maioria dos Cafuzos, em razão de sua especificidade cultural, a qual já abordei, não 

apresenta grandes preocupações com o seu futuro econômico a médio e longo prazos. Tendo 

se habituado a uma economia em grande parte extrativista, apoiada em migrações e permeada 

por inseguranças a respeito da posse da terra, não desenvolveram habilidades de 

empreendedores – nem mecanismos institucionais – no sentido da acumulação e planejamento 

para o futuro. Assim, é muito significativa a diferença no grau de importância que o grupo e 

os assessores atribuem ao planejamento do futuro. Se, para os Cafuzos, estar na própria terra 

já lhes deixa bastante felizes e correspondeu à realização do seu sonho, para os assessores, por 

outro lado, a perspectiva de desagregação da Comunidade no futuro, sem o projeto coletivo, é 

por demais angustiante.  

A organização coletiva no trabalho da erva-mate é encarada pelos últimos como a 

única  forma de gerar renda compatível com os desejos de consumo dos Cafuzos, liberá-los da 

necessidade de trabalhar para os brancos e de evitar que os jovens e mesmo famílias inteiras 

abandonem a área. Outro argumento que favorece a opção pelo projeto coletivo é o cálculo de 

que ele demanda uma quantidade e um ritmo de trabalho relativamente pequenos: um dia de 

trabalho por semana, em média, durante o ano, permitindo que várias outras atividades sejam 

realizadas conjuntamente. Isto, a princípio, torna este projeto compatível com a tradição 

Cafuza também neste aspecto, além da presença da erva-mate na vida de seus antepassados. 

Outro argumento favorável ao projeto coletivo é o da vocação daquela terra para o cultivo da 

erva-mate, pelo seu relevo e altitude. 

Todo o processo de reivindicação da terra se pautou na argumentação de que a 

Comunidade Cafuza, por organizar-se coletivamente, apresentava condições de conquistar sua 

independência produtiva e permanecer na terra, justificando o investimento na compra da área 

e no assentamento das famílias. Ao mesmo tempo que esta argumentação é quase uma 

exigência deste tipo de negociação com o INCRA113, os assessores se comprometeram 

pessoalmente, na medida em que, de uma forma ou de outra, intercederam, elaboraram laudos, 

solicitaram donativos e apoio da opinião pública e de suas instituições de origem para a 

                                                   
113 Embora em artigo publicado na Folha de S. Paulo, o ministro da Reforma Agrário, Raul Jungmann, tenha 
declarado que a iniciativa do Pronaf (Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar) seja um 
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viabilização do assentamento. Isto facilita a compreensão da insistência destas pessoas no 

projeto coletivo.  

Quanto à utopia que move o trabalho da assessoria, é difícil exigir que tal dedicação 

não seja nutrida por uma utopia – paixão. No entanto, há que se questionar o quanto as utopias 

tornam difícil enxergar as outras utopias e  outras formas de organização social. Verifico um 

etnocentrismo no julgamento dos objetivos da produção dos Cafuzos. Diante do andamento 

do “projeto” os assessores foram levados a se questionarem a respeito do seu trabalho. Pairam 

muitas dúvidas e angústias no ar. Há ainda muitas coisas incompreendidas, mas uma  

conclusão a que chegaram foi a de que eles, assessores, deveriam ter mais paciência com a 

Comunidade, pois “eles têm um outro jeito, um outro ritmo, vivem de acordo com um outro 

tempo”.  

Alguns dos assessores admitem que a sua dificuldade para compreender as diferenças 

advém do pertencimento ao ethos compartilhado pelos descendentes de europeus. Outros 

assessores não fazem este tipo de correlação; contudo, diminuíram suas expectativas em 

relação ao  “projeto” e decidiram apenas agir quando forem solicitados, deixando as 

iniciativas a cargo da Comunidade. Apesar destas avaliações pessoais, algumas instituições às 

quais estes assessores se encontram ligados continuam a cobrar resultados concretos e rápidos 

no sentido da organização, progresso e independência financeira da Comunidade. No caso 

específico do INCRA, o funcionário disse que está argumentando com sua superintendência 

que se trata de uma comunidade especial, que necessitará de mais tempo para se emancipar. 

Com isto tenta postergar o desligamento da Comunidade Cafuza do INCRA, o que implicaria 

no fim do acesso ao programa de crédito especial (PROCERA).   

Muito interessante é a conclusão de Rocha e Apel, em seu estudo sobre um 

assentamento rural, de que a insistência da assessoria em trabalhar com vistas à concretização 

de um ideal de transformação da sociedade como um todo, em direção a um tipo de sociedade 

socialista, vem causando uma “desqualificação do presente”, uma vez que neste presente se 

configura uma situação de “muita resistência a formas coletivas de produção e apropriação 

dos resultados.”114  Situação semelhante verifico na Comunidade Cafuza, onde a sensação de 

desânimo e descontentamento em relação ao presente é freqüentemente expressada, também a 

                                                                                                                                                               
reconhecimento da importância e da predominância da organização das unidades agrícolas em termos familiares 
(1998). 
114  ROCHA e APEL, apud Poker, 1994:92 . 
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saída de algumas famílias da área foi justificada pela descrença de que o trabalho comunitário 

viesse a dar certo.  

Diante disto, sabendo que as condições geográficas e objetivas de vida não permitem 

mais a reprodução deste mesmo habitus camponês, mas que, por outro lado, a trajetória de 

vida da maioria dos membros da Comunidade Cafuza não favorece a adoção de práticas e 

valores coletivos, tal como entendidos pelo projeto de organização que os orienta; e ainda, 

considerando as transformações ocorridas na forma de organização do trabalho que descrevi 

acima, arrisco dizer que há grandes chances de que desenvolvam um modelo híbrido. Ou seja, 

mantenham a produção da erva-mate obedecendo as relações familiares tradicionais e passem 

a realizar coletivamente as etapas da produção cujo controle seja mais fácil: a pesagem da 

produção de cada família, sua posterior secagem e comercialização, no caso da erva-mate. 

Mesmo híbrido, este modelo há de requerer o aprendizado, já iniciado, de novas 

práticas organizativas, as quais, por sua vez, baseiam-se em uma nova concepção de 

indivíduo. Esta demanda modernizadora do projeto de trabalho coletivo requer o 

desenvolvimento da capacidade expressiva dos indivíduos que, por sua vez, requer a 

flexibilização das estruturas hierárquicas. Este desenvolvimento dependeria da superação da 

auto-imagem negativa resultante da discriminação racial. Isto tudo, no entanto, não anularia as 

alianças fundadas no parentesco, ou seja, as negociações tendem a continuar tendo lugar entre 

grupos de afinidade.  
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 
 
 

O modo de vida da Comunidade Cafuza evidencia o fato de que as condições de 

produção e reprodução da vida material determinam as formas e a evolução das sociedades e 

dos modos de pensamento. Esta compreensão, no entanto, não leva a inferir que o modo de 

vida dos segmentos marginalizados pela sociedade capitalista, tal como é o modo de vida do 

campesinato brasileiro, portanto, também dos Cafuzos, precise ser alterado para que se torne 

digno. Primeiramente porque, ao tratar de modo de vida, estamos lidando com sentimentos e 

crenças muito arraigados e caros àquelas pessoas, relacionados a formas tradicionais de 

organização social,  os quais não podem ser alterados sem uma desestruturação muito grande 

do equilíbrio do grupo. Além disso, há que se discutir o critério de dignidade estabelecido pela 

sociedade capitalista, o qual passa pelo consumo e pela competitividade.  

Todas estas grandes transformações acontecendo no seio da Comunidade Cafuza 

resultam, em última instância, de uma conjuntura histórica ampla, de abrangência mundial. 

Poderíamos usar as palavras globalização, neoliberalismo ou simplesmente avanço do 

capitalismo para esboçar uma descrição desta conjuntura. Como afirmou Ellen Woortmann: 

“a história é estruturante mas também desestruturante” (1995:316). Diz ela também que 

desestruturação é produzida por uma “modalidade de história: aquela que vem de fora, 

produzida no plano da sociedade maior, ou envolvente, em que se localiza o campesinato, e à 

qual os camponeses tentam resistir” (idem:324). 

A exemplo dos “colonos do sul” estudados por E.Woortmann (idem:314), os Cafuzos 

são parte daquelas “formações camponesas que ainda não foram plenamente atingidas pela 

‘grande transformação’ de que fala Polanyi”, mas que atualmente encontram-se em pleno 

processo de desestruturação. Há sinais de desestruturação por causa do acirramento da tensão 

entre os valores societários e comunitários, mas não é possível prever o desenrolar do 

processo.  

Como penso ter demonstrado, é possível verificar este efeito desestruturante da 

história sobre a Comunidade Cafuza. Identifico dois tipos de reflexos: o primeiro incide sobre 

os indivíduos e suas famílias. Foram dificuldades de sobrevivência que causaram desânimo, 

estresse psicossocial e migrações. O segundo recai sobre a relação entre essas famílias, 
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tornando-a menos harmoniosa. Mesmo as soluções buscadas para evitar a exclusão social, tal 

como é a organização coletiva do trabalho, parece estar exercendo um efeito desestruturador. 

Segundo E.Woortmann: “A desarmonia pode indicar um reordenamento, uma transformação 

visando a reprodução social; ou pode significar o começo da desagregação, quando uma nova 

partitura é imposta pela história, e seu conteúdo interiorizado pelos agentes” (idem:324). Até 

que ponto a organização coletiva do trabalho115 reordenará ou desagregará a Comunidade 

Cafuza, ainda não é possível prever.  

Respondendo ao objetivo da pesquisa, identifiquei uma tensão entre dois projetos 

macro: o da produção coletiva, novo, e o da produção familiar, tradicional. Sendo que o que 

os distingue são valores culturais presentes na base de cada um deles. Neste contínuo, cada 

família e cada pessoa vive a seu jeito a tensão entre os objetivos. No entanto, parece que as 

opções que fazem se pautam nos objetivos de vida, mas também nas condições concretas e 

imediatas de produção da vida. Aí é preciso considerar que tão importante quanto os 

objetivos, são as relações de reciprocidade cotidianas que conseguem estabelecer, 

indispensáveis às atividades produtivas e à própria manutenção da vida. As decisões são 

tomadas considerando as possibilidades de manutenção das redes de reciprocidade. As 

decisões de ficar ou sair da área, de brigar ou não pelo seu ponto de vista dependem da 

avaliação dos seus efeitos sobre sua inserção nesta rede. Ficou evidente que o parentesco é o 

grande e principal critério para a reciprocidade. Em primeiro lugar, para os Cafuzos, estão as 

relações entre pais e filhos homens, em segundo lugar os irmãos homens entre si. Depois é 

que vem o compadrio. Inclusive os jovens, que demonstram mais inconformismo, guiam suas 

ações pelas regras da rede de solidariedade.     

No intuito de construir com os Cafuzos melhores condições de vida  e de inserção no 

mercado, penso que os assessores por vezes fecham os olhos a esta síntese cultural original 

que os Cafuzos realizam, entre valores camponeses, brasileiros, brancos e (porque não?) 

índios e negros. A este respeito gostaria de novamente citar Maria Ignez Paulilo, que faz uma 

crítica ao rigor dos “métodos de controle” usados pelos defensores da proposta de grupos 

coletivos:  

 

Rigor e disciplina são condições necessárias para se levar a cabo projetos de 

                                                   
115 Lembremos: imposta pelas condições inadequadas do terreno e não por uma opção da Comunidade. 
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mudança que juntam pessoas diferentes. Porém, mais do que isso, há aí uma 

questão cultural que historicamente se repete: o povo brasileiro é sempre visto 

como alguém que precisa ser transformado. Os projetos educacionais, por mais 

bem intencionados que sejam, costumam fazer tábula rasa dos conhecimentos e 

vivência anteriores. (1996:145)    

 

Não ignorando as considerações que fizemos acima sobre as tensões entre gerações e 

mesmo entre as perspectivas de diferentes famílias e principalmente entre a Comunidade 

Cafuza e a sociedade regional, esta crítica é pertinente à situação que eu lá percebo.  

Existe por parte da maioria dos membros da Comunidade Cafuza a expectativa de que 

o seu sucesso econômico resulte em sua maior valorização pelo conjunto dos habitantes do 

município, um dos símbolos é o pagamento de impostos, como dissemos acima. Mas, será que 

o desempenho econômico, por si só, ajudará a superar este complexo de inferioridade a que se 

refere Munanga (1996)? Sob o ponto de vista da sociedade abrangente, será que isto garantirá 

o fim da hostilidade racista? 

Há duas evidências no sentido contrário: a primeira é a de que nossa sociedade 

globalizada, da qual tratou Octavio Ianni, encontra-se numa perseguição frenética da 

modernidade “que traz consigo idéias de crescimento, desenvolvimento, progresso ou 

evolução” (1995:88); a segunda, seguindo o raciocínio de Fredrickson (1993), é que a 

sociedade moderna tem seus valores e sua estrutura de poder fundamentados no achievement 

(conquista, sucesso, acumulação de riquezas). A partir destas duas constatações, concluo que 

o achievement e o conseqüente status étnico da Comunidade Cafuza será sempre relativizado 

pela idéia de crescimento contínuo, ou seja, por mais que progredissem economicamente 

haveria sempre a grande possibilidade de serem vistos como menos desenvolvidos que outros 

grupos. Além disso, um aspeto extremamente importante é o choque entre os valores que 

pautam o crescimento contínuo e os valores que permeiam o modo de vida ainda hoje 

predominante na Comunidade Cafuza.  

Penso que as dificuldades e as resistências da relação e da adaptação do campesinato 

tradicional à economia de mercado mereça mais atenção e reflexão, especialmente porque ela 

se vem impondo aos assentamentos de forma imperiosa através das diretrizes do INCRA e do 

MST, que são compartilhadas por outras entidades que atuam em assentamento. Estas 
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insistem em pautar-se pela idéia de desenvolvimento, incremento da produtividade e 

competitividade, vistos como indispensáveis para a permanência das pessoas na terra.   

Deve existir um caminho do meio entre as duas visões. Há, por exemplo, a pressão 

exercida pelos jovens por maior acesso ao consumo; porém, não penso que esta tensão e os 

esforços para evitar a evasão dos jovens devam ser parâmetros prioritários para se pensar as 

políticas para os assentamentos. Percebo que, em contrapartida à evasão, há muitos dos jovens 

que, principalmente ao se casarem e ter os primeiros filhos, vão percebendo vantagens em 

permanecer no assentamento e mudam suas expectativas de consumo.  Os apelos dos pais para 

que permaneçam ao seu lado prestando-lhes ajuda também influi grandemente nas decisões de 

muitos. Percebo que os jovens que amadurecem e permanecem na terra reassumem valores 

tradicionais116.  

O projeto coletivo está desconsiderando a importância do significado que as pessoas 

dão às formas de organização do trabalho para a motivação para o mesmo. Corre-se o risco de 

ficar sem nenhuma das formas de organização. Como disse Schmitz (1995), a velocidade com 

que novas formas se impõem podem colocar em risco a existência daquela forma social – 

Comunidade Cafuza –, causando uma desestruturação irreversível.  

Outro assunto, não trabalhado no texto, mas que gostaria de mencionar e apontar, e 

que aparece como a principal preocupação da pesquisa à qual pretendo dar continuidade, é o 

do efeito da restrição da quantidade e qualidade de terras sobre a sustentabilidade117 dos 

projetos de produção camponeses. Como estas pessoas, de modo geral, continuam a empregar 

as mesmas técnicas produtivas, além de, muito freqüentemente, incorporarem pesticidas à 

lavoura e utilizarem ininteruptamente o mesmo terreno, a erosão e a desvitalização da terra 

não são jamais revertidas nem corrigidas. Mesmo trabalhando, como é o caso dos Cafuzos, 

com uma planta bastante resistente a pragas, sendo uma monocultura ela se torna mais 

suscetível e passa a necessitar procedimentos de intercalação com outras espécies para que se 

mantenha resistente118. 

Assim, ademais de todos os contratempos relacionados à organização do trabalho para 

a produção, paira no horizonte este desafio da sustentabilidade. Devo esclarecer que este 

                                                   
116 A mesma tendência dos jovens, após um período de contestação da tradição, passarem a afirmar os valores 
tradicionais do grupo foi verificada por Sylvia Caiuby Novaes entre os Bororo (1993). 
117 A definição de sustentabilidade foi apresentada à pág. 63. 
118 Orientação dada pela Prof. Dra. Iraci Palheta, do Departamento. de Geografia da USP, em comunicação 
pessoal. 
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desafio é percebido por mim, e não pela Comunidade Cafuza.  Penso que esta situação de 

deterioração das condições produtivas da terra poderá, no futuro, forçá-los a intensificar a 

venda de sua força de trabalho e, em última instância, até mesmo comprometer a possibilidade 

da produção e sua permanência na terra.   

Mas, para ater-me ao enfoque deste trabalho, considero que a condição para a 

permanência dos Cafuzos na terra também seja a possibilidade de manutenção, em alguma 

medida,  de certas normas e padrões de organização social que eles consideram dignos, os 

quais, repito, estão ligados à sua organização tradicional. Penso que as pessoas que se 

dispuserem a acompanhá-los deveriam buscar conviver com esta característica da cultura 

Cafuza e que as alternativas de organização devessem ser elaboradas sem necessariamente 

querer alterar este núcleo da alma camponesa.  

Neste mesmo momento em que concluo esta dissertação, a Comunidade Cafuza 

recebeu a aprovação de mais um empréstimo para a construção de um equipamento de 

secagem e moagem de erva-mate. Alguns arranjos foram efetuados na diretoria da Associação 

Comunitária Cafuza a fim de incluir a professora da escola como tesoureira, por solicitação 

dos membros da Comunidade. Esta situação retira do seio da Comunidade a tensão decorrente 

da administração de bens públicos pelos líderes, mas, por outro lado, perpetua a centralização 

da administração e faz permanecer o conflito central que é a dificuldade de reproduzir no 

trabalho coletivo as relações de reciprocidade que sustentam a convivência entre as famílias.  
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