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RESUMO 

. A Regiao Serrana de Santa Catarina, também conhecida co- 
mo Regiao de Lages, tem sido palco, nesta ultima década, do

~ surgimento de organizaçoes e movimentos sociais de cunho popu- 
lar e classista. 

Trata-se de um processo atual de intensa transformação 
forjada na pratica social destas organizações e movimentos, nu- 

/ ~ ~ ma sociedade de longa historia de dominaçao e submissaoi de 
classes sociais. O mandonismo local, depois o coronelismo, fo- 
ram as relações sociais e políticas dominantes na região até 
por volta do inicio da década de 70 deste seculo. O surgimento

~ do populismo nesta decada de 70 começa a romper tal relaçao e 

abrir espaços a participação do "povo" nas decisões de interes- 
se coletivo. A "Força do Povo" - administração municipal de La- 
ges pela QEquipe Dirceu Carneiro" - foi a expressao maior desta 

_; 

I ~ ~ z politica de participaçao popular na administracao publica. 
Num contexto nacional de crise economica e abertura po- 

litica, no inicio dos anos 80, o populismo em Lages é substi- 
.l 

tuido pela tecnoburocracia¡ Uma ruptura que ajuda a forjar. a 
emergência de organizações populares autônomas e a trazer a ce- 
na novas forças sociais organizadoras das classes populares. A 
Igreja Catolica passa a ser o espaço principal da' organização

\ 1 ~ ~ popular no municipio de Lages com extensao a toda a Regiao Ser- 
rana _ mesmo ambito da Diocese de Lages. 

No ambito da Região Serrana,`em parceria com a Igreja 
Catolica, o Centro Vianei de_Educação Popular é um intelectual 
coletivo, mediador de forças concretas e mediador teorico arti- 

vii
_



culado aos interesses das classes populares desta regiao - es- 
pecialmente do Campo - na luta pela construção de um projeto 
historico, de hegemonia popular{ 

A pratica de mediação do Vianei implica imiscuir-se numa 
práxis social transformadora, onde o processo de transformação 
faz do sujeito, ao mesmo tempo, também objeto de contínua 
transformação. Assim, 0 Vianei - uma Organização Não Governa-

v ~ mental que presta assessoria - e os movimentos e organizaçoes 
populares a que assessora, se constroem mutua e continuamente, 
num contexto de profundas contradições sociais, economicas e 

políticas. 
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ABSTRACT 

-During the last ten years, the Mountain Region of Santa 
Catarina, also known as Lages Region, has been the scenario of 
social organizations and movements_emergence, all of them with 
a popular and class-conscious nature. 

It is a real process of intense transformation made out 
in this movements and organizations social practice, in a 
society of long social classes domination and submission 
history. The local political mastering, afterwards the 
"colonelcy"*, were_,the dominant social and economical 
relationship in the Region during the beginning of seventies in 
this century. The emergence of the Populism in that decade 
starts to break that relationship up and to open spaces to 
people "participation" in common interest decisions. 

The "People Power" - a municipal administration in Lages 
by "Dirceu Carneiro's Staff" - was the best support to this 
popular participation politics in the public administration. 

All over the country, during the first eighties, there 
was an economical crisis and political opening. In Lages, the 
Populism is replaced by the Technobureaucracy. This breaking up 
of relations helps rising independent popular organizations - 

and then new social forces arise from popular classes. Catholic 
Church happens to be the main locus of popular organization in 

Lages, expanding it to all over the Mountain Region - the same 
field of action of Lages Diocese. 

*N.T. - The term "colonel" means here the local political boss. 

ix
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In the Mountain Region, along with the Catholic Church, 
the "Centro Vianei de Educação Popular" is a collective 
intelectual, real forces mediator and theoretical mediator, 
going between the popular interests in this Region - mainly in 
the country - and trying to build a historical project of 
popular hegemony. 

The Vianei's mediation practice implies to go into a
. 1,, social praxis of transformation where, at the same time, the 

changing process turns the subject into an object of continuous 
transformation.` So, the Vianei - a Non-Governamental 
Organization that gives assistance - and ' the popular 
organizations and movements which are assisted, are 
continuously building each other in a deep social, economical 
and political denial context. 

_ 
¡..'
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J
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INTRODUQÂO 

Este trabalho, enquanto tenta desvendar tramas de domi- 
nação de um povo e explicitar caminhos de suas lutas de liber- 

~ ._ taçao, em grandërparte se confunde com a historia do proprio 
autor, originário e integrante deste mesmo povo - produzido por 
e a partir do proprio seio deste povo, como um instrumento de

` 

Confunde-se tanto pela historia contada sobre o autori- 
tarismo que sempre desabou nas cabeças de toda a população ser- 
rana de Santa Catarina, subalternizada, quanto pelo dito sobre 
o grito de guerra e liberdade desde povo que começa a ecoar nos 
pampas da serra.

I 

O texto se refere à historia de um povo submisso ao “co- 
ronel” e a tantos outros seus similares ou sucedäneos, historia 
de um povo explorado no fruto de seu trabalho, história de um 
povo emigrado e espoliado nas suas relações urbanas, na cidade 
de Lages. Esta é também a historia do autor, que se não foi e 

não e tao sofrida pessoalmente, é porque os pais lavradores 
confirmaram a afirmativa de GRAMSCI de que todos os pais lavra- 
dores querem e lutam por ter um filho intelectual, na esperança 
de que este venha a estabelecer relações que possam trazer al- 
guns beneficios a sua familia. 

Os pais, lavradores no interior do municipio de Bom Re- 
tiro, localidade de Barbaqua, uma "comunidade" formada de cabo- 
clos e imigrantes italianos, um dia sonharam em "dar estudo" a 
um de seus oito filhos. A escolha possivel recaiu sobre o ter- 
ceiro; quem sabe este criasse condições de abrir caminho a mais
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alguns dos mais novosf... 
O texto também se refere ao processo histórico na Região 

Serrana de Santa Catarina de produção de intelectuais engajados 
ou progressistas, também chamados no texto de educadores popu- 
lares ou simplesmente educadores, ou de assessores de movimen- 
tos sociais ou de formadores; enfim, denominações diversas para 
designar uma função no interior das classes populares, classes 
em processo de construção de identidade e consciência para si.

~ Uma funçao essencialmente de educador, que é entendida como 
"progressista" 

"na medida em que sua acao; exercida democratica- 
mente, e um ato revolucionário, uma pratica social 
transformadora que se explicita na vida, no traba- 
lho e na sociedade, articulada a teorias que a 
fundamentam e a explicam historicamente. (....) a 
identidade entre esses formadores (educadores) 
passa essencialmente pela postura que assumem na 
pratica educativa e nas articulaçoes, formas de 
integração que desenvolvem nos embates travados na 
sociedade, no centro das quais seu papel e quase 
sempre de mediador." (CALAZANS, l988:2). 

Assim, entendemos também que exercer a função de inte- 
lectual e mais do que ser intelectual - "todos os homens são 
intelectuais, (....) mas nem todos os homens desempenham na so- 
ciedade a função de intelectuais", diz GRAMSCI (1978:7). Exer- 
cer a função de intelectual, entendemos que é exercer ação mul-

~ tiplicadora de açoes formadoras. No entendimento de CALAZANS 
(1988:1), isto equivaleria dizer: 

"todos os homens são multiplicadores de saberes, 
mas nem todos tem o dominio do conhecimento que os 
torna capazes de ser considerados multiplicadores 
de ação formadora, na perspectiva de uma pratica 
educativa." 

Este processo historico de produção destes intelectuais
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engajados, a que se refere o texto, e a historia também do pro- 
cesso de produção do proprio autor do texto, enquanto homem que 
se produz, historicamente, em relação dialética com o meio e - 

nesta relação -, principalmente, enquanto intelectual. 
Primeiro, passando pela escola formal. "A escola é o 

instrumento para elaborar os intelectuais de diversos niveis." 
(GRAMSCI, l978:9). Este foi um processo de formação bancaria

~ num tempo de Estado brasileiro autoritário - a graduaçao foi 
concluída em 1976. Durante todo este periodo, as relações de 
desigualdades sociais, de dominação/submissão eram sentidas 
quase que somente no nivel mesmo do sensitivo, no interior da 
familia interiorana, nos grupos de igreja de que participava, nos 
contatos profissionais com os alunos e professores de primeiro 
grau da escola publica. 

Um segundo momento deste processo de produção do autor, 
enquanto intelectual, foi a sua participação no governo munici- 
pal de Lages, no periodo 1977-1983 - na chamada "Experiência de 
Democracia Participativa" de Lages, no mandato do então prefei- 
to Dirceu Carneiro. Ocupando cargo de segundo e de primeiro es- 
calão no decorrer dos seis anos, nas áreas da educação e da 
cultura, o autor fazia parte de um pequeno e seleto grupo de 
ideologos e ao mesmo tempo executores, de projetos especiais 
propostos por aquela equipe de governo. Este foi um momento de 
pratica social intensa, com marcas profundas de participação no 
processoJde formação da postura do autor deste trabalho. 

Um terceiro e decisivo momento no processo de produção 
do autor ê exatamente o momento que corresponde a existência do 
objeto central desta dissertação, a práxis dos movimentos so- 
ciais e a práxis do Vianei na Região Serrana de Santa Catarina. 
Nesta práxis esta inclusa esta propria dissertação, na sua fi- 
nalidade maior. E 

Aqui e entendida a praxis na sua dimensão de transforma- 
ção da natureza e da sociedade, como atitude consciente do ho-

U
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mem - prática humana que une o pensamento ã ação. Nesta práxis, 
o proprio autor ë sujeito e objeto dela; ao mesmo tempo em que 
atua sobre o seu objeto de transformação - para transforma-lo 
-, objeto que também o ë desta investigação - a realidade so- 
cial da região de Lages -, se produz. Produz-se com a partici- 
pação de sua consciência confrontada com as condições dadas pe- 
la Historia, sob determinada direção, escolhida. Esta direção e 
a direção do formar-se educador, capaz de fazer mediações entre 
a teoria e a atividade prática transformadora da sociedade - 

práxis social - que aponta a uma historia sem oprimidos nem o- 
pressores. Educador-mediador capaz de fazer da teoria uma ati- 
vidade pratica de transformação. Pois, a teoria de per si não

~ tem o poder da açao transformadora do mundo. Para isso, a teo- 
ria precisa sair de si mesma e 

"em primeiro lugar, tem que ser assimilada pelos 
que vão ocasionar com seus atos reais, efetivos, 
tal transformação. Entre a teoria e a atividade 
pratica transformadora se insere um trabalho de 

. educação das consciências, de organização dos 
meios materiais e planos concretos de ação; tudo 
isso como passagem indispensável para desenvolver 
ações reais efetivas. Nesse sentido, uma teoria e 
pratica na medida em que materializa, atraves de 
uma serie de mediações (grifo nosso), o que antes 
so existia idealmente como conhecimento da reali- 
dade ou antecipação ideal de sua transformação." 
(VAZQUEZ, 1977:206-207).

‹ , _ 

É nesse sentido que o papel do autor desta dissertação e
~ entendido como uma pratica de mediaçao. Em primeiro lugar en- 

quanto exerce seu papel mediador como sujeito concreto e ativo 
da práxis social analisada, objeto deste trabalho de disserta- 
ção; em segundo lugar, nos termos que esta propria. dissertação 
pode testemunhar, isto ë, um esforço de mediação, enquanto pro- 

~ 1 4 cura estabelecer relaçoes teorico-praticas para alimentar a 
práxis social no sentido de torna-la sempre mais praxis social
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revolucionária, que implica numa transformação radical das es- 
truturas econõmicas e políticas de dominação existente na so- 
ciedade capitalista em que se inscreve.

~ Assim, o autor entende este seu trabalho de reflexao 
teorica sobre a pratica da qual ele e sujeito e objeto, como um 
momento teórico indissociável da pratica de onde parte a refle- 

_» xao e a qual se destina. 
Esta pratica social, finalidade deste trabalho de refle- 

xão teorica não ê exclusividade deste autor enquanto sujeito 
individual, bem como o trabalho de reflexão teorica sobre esta 

r ~ 1 ~ pratica nao e exclusividade sua. Mesmo esta dissertaçao, embora 
produzida sob sua total e individual responsabilidade quanto a

~ elaboraçao e registro grafico do pensamento, tem como base o 

pensamento produzido por um coletivo de pessoas. Este coletivo 
é justamente o grupo de educadores que compõem o Centro Vianei 

~ I ~ 
de Educaçao Popular, que na sua pratica de educaçao desempenha 
um papel de intelectual coletivo, que trabalha conjugando em 
unidade o trabalho teórico e as atividades de educação e orga-

~ nizaçao de segmentos das classes populares, no sentido de con- 
tribuir para que a práxis destas classes se torne criadora, re- 

volucionaria e reflexiva, isto e, não espontânea. Em VAZQUEZ 
. ú 

(l977:47), podemos dizer que: ' 

"(....) os homens precisam esclarecer teoricamente 
¢ sua pratica social, e regular conscientemente suas 

ações como sujeitos da historia. E para que essas 
ações se revistam de um carater criador, e neces- 
sario (....) uma elevada consciência das possibi- 
lidades objetivas e subjetivas do homem como ser 
pratico, ou seja, uma autêntica consciencia da 
práxis."

~ Este processo de construçao de consciencia, ou esta pas- 
sagem de uma práxis espontânea para uma práxis reflexiva dos 
segmentos de classes populares não se da espontaneamente, e neces- 
sario um trabalho de educação que pode implicar também e especial-
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mente nos primeiros momentos dos processos educativos, em ati- 
vidades de inculcação, de fora para dentro, nos grupos e indi- 
viduos,de uma nova consciência - no caso da praxis dos movimen- 
tos sociais da Região de Lages, uma consciência socialista que 
se produz no seio mesmo dos movimentos. 

"(....) nem a exploração, nem a miséria, nem a lu- 
ta de classes, levam por si a compreensão do con- 
junto do movimento historico e, por conseguinte, a 
ideia da missão, finalidade e possibilidade da 
ação do proletariado." (vAzQuEz, 1977z312). 

O trabalho de educaçao, enquanto inculcação de conscien- 
cia socialista, assim como o trabalho de organização e direção 
da práxis criadora e reflexiva com aqueles segmentos de classes

~ populares da Regiao Serrana de Santa Catarina que compõem o
~ universo da pratica social do Vianei, nao é, obviamente, uma 

tarefa executada exclusivamente pelo Vianei. Muito menos o é, 

se tomadas as classes populares da região no seu conjunto. 
Aliás, a presença do Vianei nesta tarefa tem sido mais marcante 
na medida da inexistência de outros organismos aglutinadores e 

executores de tal função. Na medida da emergência, por exemplo, 
do Partido Politico - no caso o Partido dos Trabalhadores - e 

dos sindicatos - no caso, os de trabalhadores rurais, o papel 
do Vianei nesta tarefa tem sido co-dividido. De qualquer modo, 
continua sendo para amplos segmentos das classes populares o 
que foi desde os seus primeiros dias: um importante organismo 
de mediação entre a teoria e a pratica, entre setores das clas- 
ses populares e as classes populares no seu conjunto, estabele- 
cendo laços de organicidade, isto ê, desempenhando uma itarefa 
de Partido. 

Ja podemos inferir que a concepção de mundo e de histo- 
ria que orienta o autor desta dissertação na sua práxis social, 
concreta, como sujeito e objeto, é a mesma concepção que o 

orienta no exercicio teórico desta dissertação, Neste sentido,



para ficar mais evidente destacamos que a perspectiva de anali- 
se é a perspectiva dialética: os fatos históricos são engendra- 
dos a partir das contradições inerentes ao movimento da histo-

¢
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" " " a s a os nao sao dados, nem sao famflidades, mas são produ- 

zidos. E produzidos pelos homens que também se produzem e se 
reproduzem no ato de produzir Historia. Assim, a Historia ë a 
Historia dos homens que a fazem, a partir de e em condições da- 
das e a partir da sua vontade. Nas sociedades capitalistas, a 
História é a Historia das lutas de classes. A concepção portan- 
to`e a concepção materialista da Historia que se vincula es- 
treitamente, inseparavelmente a teoria da práxis. Em MARX e EN- 
GELS (

” em quem buscamos sustentaçao), esta postura fica mais 
clara; transcrevemos na integra os quatro pontos que resumem a

~ sua concepçao de Historia, conforme eles mesmos (In: VAZQUEZ, 
19771168-169)'

1

l 

"lg - No desenvolvimento das forças produtivas 
chega-se a uma fase em que surgem forças produti- 
vas e meios de intercâmbio que, sob as relações 
existentes, so podem ser fontes de males, porquan- 
to ja não sao forças de produçao, e sim muito mais 
forças de destruição (maquinaria e dinheiro); e, 
intimamente relacionado com isso, surge uma classe 
condenada a suportar todos os inconvenientes da 
sociedade sem desfrutar de suas vantagens, que se 
ve expulsa da sociedade e obrigada a colocar-se na 
mais absoluta oposição a todas as demais classes; 
uma classe que representa a maioria dos membros de 
uma sociedade e da qual nasce a consciencia de que 
e necessaria uma revolução radical, a consciencia 
comunista, consciencia que, naturalmente, pode 
chegar a formar-se tambem entre as outras classes, 
ao contemplar a posiçao em que se encontra; 29 - 
Que as condiçoes em que podem ser empregadas de- 
terminadas forças de produçao são as condiçoes de 
dominação de uma determinada classe de sociedade 
cujo poder social, emanado de sua riqueza, encon- 
tra sua expressão idealista-pratica (grifo do au- 
tor) na forma de Estado Imperante em cada caso, 
razão pela qual toda luta revolucionária ë neces- 
sariamente dirigida contra uma classe, a que ate 
então domina; 39 - Que todas as revoluções ante-
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riores deixaram intacto o mundo de atividade e so 
cuidaram de encontrar outra distribuiçao dessa 
atividade, uma nova distribuição do trabalho entre 
outras pessoas, ao passo que a revolução comunista 
É dirigida contra o modo anterior de atividade, 
elimina o trabalho (grifo do autor) e suprime a 
dominação das classes ao acabar com as proprias 
classes, ja que essa revolução ë levada a cabo pe- 
la classe que a sociedade não considera como tal, 
não reconhece como classe, e que ja por si exprime 
a dissolução de todas as classes, nacionais, etc. 
dentro da atual sociedade; e 49 - Que, tanto para 
engendrar em massa essa consciencia comunista, co- 
mo para levar adiante a propria coisa, É necessa- 
rio uma transformação em massa dos homens, o que 
so se podera conseguir mediante um movimento pra- 
tico, mediante uma revoluçao (grifo do autor); e 
que, por conseguinte, não so e necessaria porque a 
classe dominante (grifo do autor) nao_ pode ser 
derrubada de outro modo, como tambem porque somen- 
te por meio de uma revolução podera a classe que 
derruba (grifo do autor) sair do lodo a que se 
afunda e tornar-se capaz de fundar a sociedade em 
novas bases."

~ Destacamos deste texto, entre outras, duas questoes que
~ nos são basicas para o entendimento do mundo e compreensao da 

Historia e, por conseguinte, que nos orienta neste trabalho: lê 

- a materialidade, isto é, a objetividade das contradições na 
historia entre'forças produtivas e relações de produção, que 
esta na base do engendramento da classe social e do engendra- 
mento do proprio interesse desta classe social em eliminar as 
classes; e 22 - a necessidade da práxis revolucionária para que 
ocorra efetivamente a transformação radical. Equivale dizer, da 
necessidade do fator vontade humana - práxis reflexiva, no es-

~ tabelecimento de planos estratégicos a esta transformaçao. E, 

no nosso entender, estes planos estratégicos revolucionários 
devem ser traçados na perspectiva desenvolvida por GRAMSCI, de 

_, ; ~ construçao de Bloco Historico - a revoluçao como um processo de
~ construçao de hegemonia. 

De um lado, portanto, o carater materialista da histo-
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ria, a sua face econômica; de outro lado, o seu caráter politi- 
co, dependente da práxis humana. Nesta relação - dialética - 

entre a politica e a economia, temos presente que mesmo as re- 
lações de produção são produtos da atividade pratica humana. 
São os homens que criam as relações de produção e são os homens 
que podem também destrui-las. Portanto, a vontade é fator deci-

~ sivo na construçao do fato historico, mesmo que esta vontade se 
manifeste em condições não escolhidas pelos individuos ou gru- 
pos que a manifestam e não alcancem eles exatamente o que dese- 
jam: 

"(....) do fato de que as diferentes vontades in- 
dividuais nao alcancem o que desejam, mas sim que 
se fundam todas numa medida total, numa resultante 
comum, não se deve inferir que essas vontades se- 
jam igual a zero. Pelo contrario, todas contribuem 
para a resultante e estao, portanto, incluidas ne- 
la." (MARX & ENGELS, In: VAZQUEZ, 19772189). 

Queremos, assim, destacar o papel dos homens, como su- 
jeitos da historia:

. 

"So os homens podem destruir o que eles mesmos 
criaram para abrir caminho a uma nova criaçao. So 
eles fazem sua propria historia, ainda que, como 
adverte MARX, em determinadas condições." (VAZ- 
QUEZ, 1977z329).

`

v 

' z 

O próprio MARX defende com precisão o carater humano de 
todas as transformações sociais, defende ser o homem sujeito de

~ todas as atividades promotoras de transformaçao econômicas, so- 
ciais e ideais. Segundo ele, a 

"flistoria nao faz nada, não possui nenhuma imensa 
riqueza, nao trava nenhuma luta de classes. (....) 
Quem faz tudo isso, quem possui a luta e o homem 
(grifo do autor), o homem real e vivo; não e, di- 
gamos, a historia que utiliza o homem como meio 
para trabalhar por seus objetivos - como se se
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tratasse de uma pessoa a parte -, pois a Historia 
não passa da atividade do homem que persegue seus 
objetivos." (MARX, In: VAZQUEZ, 1977:329). 

É importante estarmos conscientes que o fato de ser o 

homem <› sujeito da história, 

"importa na ideia de um sujeito que so o É na 
(grifo do autor) historia e gglë (grife do autor) 
historia. Essa unidade indissoluvel de historia e 
sujeito humano dela impede-nos de subtrair um dos 
termos, ja que, na verdade, eles são uma e a mesma 
realidade." (VAZQUEZ, l977:329). 

Ao mesmo tempo que o homem faz a história, ele faz a si 
proprio na historia. E ter consciência da história - das condi- 
ções postas - ê ter o controle da direção das proprias ativida- 
des, ê a práxis reflexiva. Para se ter esta consciência implica 
em fazer leituras dos fatos históricos que levem o sujeito a 
identifica-los na sua essência, para além das aparências dos 
fenomenos. 

A tentativa que fazemos neste trabalho de dissertação, 
tentativa de leitura de um recorte da historia da Região Serra- 
na de Santa*Catarina, procura fugir das formas de analise que,

~ segundo entendemos, nao revela a essência dos fenomenos e não 
conduz a construção dos fatos históricos na perspectiva da pra- 
xis transformadora e reflexiva. Procuramos fugir, principalmen- 
te, do chamado presentismo e da sua contraposição extremada, o 

chamado positivismo, como formas de leituras da história. O 

primeiro pela sua excessiva carga idealista e subjetivista, que 
acaba por negar o carater materialista da história. A histori- 
cidade dos fatos historicos e que independe da vontade do his- 
toriador. Projeta o passado - enquanto produção de conhecimento 
- essencialmente a partir das necessidades presentes de expli- 
car os fatos ou de transforma-los. O segundo - o positivismo -
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~ pela sua negaçao ã práxis humana na construção do fato histori- 

co, e do conhecimento da historia. Os fatos históricos são da- 
dos e cabe ao sujeito lê-los com absoluta isenção, absoluta se- 

~ - paraçao dos fatos. Tentando fugir de tais extremos, buscamos em 
SCHAFF (1983) suporte para encontrar um caminho que aponte para 
a "verdade objetiva no sentido de uma marcha infinita para a 
verdade absoluta" (SCHAFF, 1983:139); um caminho de integração, 
num todo coerente, do postulado de uma historia animada pela 
vontade e o imperativo da cientificidade. Buscamos suporte tam-

~ bem em GRAMSCI, para analise de situaçoes - mais enquanto in- 
ventãrio e menos enquanto analise de correlação de forças. 

As analises, pelo mesmo espirito de partido que anima a 
historia, são sobre aspectos tirados da totalidade, aspectos 
que julgamos deveriam ser ressaltados; e ressaltados a partir 

, . 

de categorias de analise que elegemos. Estas categorias, usadas 
como instrumentos de análise dos fatos históricos e muitas de-

~ las feitas propostas de transformaçao da realidade, estão dis- 
cutidas ao longo de todo este trabalho.

~ Assim, nos Capítulos 1 e 2 sao destacados aspectos da 
historia econômica, politica e social da Região Serrana. Procu- 
ramos evidenciar a vigência de um longo periodo de dominação de

1 ~ classe de um lado e de submissao de outro; um longo periodo de 
hegemonia das classes dominantes com suas raizes plantadas na 
exploraçao economica da pecuaria extensiva e da extraçao da ma- 
deira. Procuramos evidenciar também o inicio de um processo de 

›_“0. ~ r ,_ ~ transformaçao social e politica dazregiao, iniciado com o popu- 
lismo no municipio de Lages a partir do inicio dos anos 70; 
transformação que se assemelha com a ação dos "populistas rus- 
sos" a partir da posse da "Equipe Dirceu Carneiro" na Prefeitu- 
ra de Lages. Um longo periodo que demarcamos a partir do inicio 
da Primeira Republica (1889) e vai até 1983, ano em que "termi- 
na" a experiëncia de "democracia participativa" na gestão 

dg 
Prefeitura do município de Lages, município-polo da região que
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enfocamos. 
Este longo periodo e subdividido em periodos menores;
~ subdivisao que buscamos fazë-la articulando as conjunturas lo- 

cais, de épocas historicamente marcantes, a totalidade nacional 
1 ~ ~ vista em cada uma destas epocas. Nao tivemos a pretensao de fa- 

zer nestes capitulos analise de conjuntura. Seria por demais 
demorado tal empreendimento e a demora poria em risco os obje- 
tivos deste trabalho, enquanto cumprimento de uma tarefa acadê- 
mica com prazos determinados, e tambêm enquanto resposta às ne- 
cessidades da própria práxis do Vianei e dos Movimentos Sociais 
que precisam urgentemente ver com mais clareza o seu momento 
presente. Uma analise mais profunda, portanto, fica como tarefa 
a ser feita. No que foi possivel, o trabalho foi feito com base 

~ 1 em documentaçao disponivel. 
No Capitulo 3, seguimos o proposito de fazer uma analise

~ de situação. Uma tentativa de entender o contexto da Regiao 
Serrana de Santa Catarina no periodo que se inicia em 1983 e 

vem até o presente (1989), e de identificar caminhos da práxis 
dos movimentos populares que, neste periodo, emergem e se cons- 
troem sujeitos históricos. Portanto, trata-se, também neste ca- 
pitulo, de uma leitura de um recorte da realidade consciente-

~ mente comprometida com a transformaçao dessa realidade. Para 
este capitulo, em especial, buscamos suporte metodológico em 
GRAMSCI, nos seus postulados para analise de situações e rela- 
ções de:forças. Assim, procuramos colocar o problema a partir 

~ l da relaçao entre estrutura e as superestruturas. Procuramos es- 
pecialmente distinguir e entender os movimentos orgânicos da 

1 ~ historia da regiao. 
Para analise dos movimentos da historia - analise de re- 

~ ~ A laçao de forças - GRAMSCI propoe que se distinga tres momentos 
fundamentais: um primeiro, que trata da 

` "relação de forças sociais estritamente ligada a 
estrutura, objetiva, independente da vontade dos
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homens, que pode ser medida com os sistemas das 
ciencias exatas ou fisicas." (GRAMSCI, 1978b:192). 

~ Um segundo momento é da 

"relaçao das forças politicas, isto e, a avaliação 
do grau de homogeneidade, de autoconsciencia e de 
organizaçao atingido pelos varios grupos sociais." 
<GRAMscI, 1978bz192).

~ E um terceiro momento, que e o da relaçao das forças mi- 
litares. Neste podem ser distinguidos dois graus: 

"o militar, no sentido escrito, ou tecnico-militar, 
(e) o grau que se pode chamar de politico-militar. 
(....) O desenvolvimento da historia oscila conti- 
nuamente entre o primeiro e o terceiro, com a me- 
diaçao do segundo." (GRAMSCI, l978b:194).

~ Em nossa analise da Regiao Serrana de Santa Catarina, 
neste capitulo, detemo-nos, especialmente, em identificar o 
primeiro e o segundo momento do movimento da historia, já que o 
terceiro não nos parece decisivo para este periodo. Este momen-

~ to estaria, no nosso entender, na dependência da construçao 
mais sólida do segundo momento (o da politica), enquanto espaço 

~ r de mediaçao. Visto da otica das classes populares, este quadro 
politico de mediação, que se constrói, ê composto por diversos 
atores,*dentre os quais destacamos o próprio Centro Vianei de 
Educação Popular, que consideramos o principal agente intelec- 
tual (coletivo) da práxis social em questao e os movimentos e 

organizaçoes sociais populares do campo. Dentre estes, tem pre- 
sença marcante o Movimento dos Atingidos pelas Barragens da Ba- 
cia do Rio Uruguai, o Movimento de Mulheres Agricultoras, o Mo- 

... ~ vimento de Oposiçao Sindical e as organizaçoes em torno do as- 
sociatívismo agricola e em torno dos Sindicatos dos Trabalhado- 
res Rurais em processo de organização, na perspectiva da praxis
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criativa e revolucionária, ou conquistados a esta perspectivaí 
Por ultimo, o Capítulo 4, mais especificamente este, em- 

bora não so este, procura responder as questões levantadas no
~ projeto desta dissertaçao, ou seja,\procura analisar o papel e 

o processo de formação dos intelectuais nas relações concretas 
de educação com os Movimentos Sociais. O Centro Vianei de Edu- 

~ 1 caçao Popular, que e considerado o principal intelectual cole-
~ tivo construido nesta relaçao, é o objeto principal da analise 

neste Capitulo. Não é considerada aí cronologia dos eventos que 
marcam a construção real do objeto pesquisado, tãmbém não é 

considerada a quantidade de eventos ou quantidade e tipos espe- 
cificos de tarefas desenvolvidas pelo Vianei no exercicio de 
seu papel de mediação. Para a compreensão de quem interessar 
por conhecer o Vianei na sua estrutura e funcionamento, ha um

~ adendo a esta dissertaçao. 
Neste ultimo Capitulo, sentimo-nos impelidos a falar do 

r ~ ~ Vianei tambem enquanto Organizacao Nao Governamental (ONG). O
~ processo educativo o levou a esta realidade sociológica; nao ha 

como nem porque fugir deste fato. 
Finalmente, neste ultimo Capitulo, a analise se pauta 

pelos mesmos cãnones da Filosofia da Praxis de que tratamos an- 
teriormente - que se preocupa com a analise e com a transforma- 
ção ao mesmo tempo. O momento do tratamento teórico do objeto e 

a ação pedagogica sobre o objeto se confundem num mesmo e unico 
processo. 

Esta dissertação, no seu todo, enquanto um produto pal- 
pavel, ë um trabalho que aponta em duas direções: trata-se da 
desincumbëncia formal de um compromisso com o Curso de Mestrado 
para adquirir o grau de Mestre; e trata-se de uma resposta pe- 
rante a sociedade. Resposta, como educador, que visa dar conta 
do Vianei - do seu contexto e do seu significado historico.

~ Desta sociedade distinguimos os educadores que compoem o quadro 
profissional do Vianei e os militantes dos movimentos sociais e

~.
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organizações populares da Região Serrana de Santa Catarina, pu- 
blico prioritário deste trabalho, pela sua caracteristica de 
instrumento da práxis social. Desta sociedade distinguimos tam- 
bem aquela parte da Academia que apostou e envidou esforços na 
defesa de uma proposta de Mestrado em Educação na Universidade 
Federal de Santa Catarina na perspectiva da práxis. Na verdade, 
se esta dissertação, pelo seu formato, pela relação que estabe- 
lece entre objeto pesquisado e pesquisador etc., foge dos pa- 
drões normais da Academia, estamos, de qualquer modo, seguros 
de que é uma resposta coerente a proposta teorica do Curso de

~ Mestrado em Educaçao e Trabalho a que ela se liga; pelo menos, 
a proposta teorica tal como a conhecemos na sua origem. 

O campo geográfico de abrangência deste trabalho: toma- 
mos como area de abrangência o espaço geográfico composto pelos 
municípios onde o Vianei esta, de algum modo, presente, efeti- 
vando práticas educativas. Chamamos este espaço de Região Ser- 
rana de Santa Catarina. Tem como cidade-polo regional de atua- 
ção (e influência) a cidade de Lages, que consta entre outras 
sete cidades de mesmo status no Estado de Santa Catarina. Ofi- 
cialmente, para efeitos da administração publica, esta Região 
Serrana faz parte de divisão administrativa denominada de Mi- 
crorregiões Polarizadas. Esta microrregião polarizada - Região 
Serrana - compreende atualmente os municípios de Lages, Sao 
Joaquim (incluso Urupema), Bom Retiro, Bom Jardim da Serra,

I ~ Urubici, Anita Garibaldi, Campo Belo do Sul, Sao José do Cerri- 
to, Ponte Alta, Correia Pinto e Otacílio Costa. Para efeitos 
deste trabalho, anexamos a Região Serrana, somado a estes, o 

municipio de Curitibanos que oficialmente pertence a Microrre- 
gião do Vale do Rio do Peixe. Com esta inclusão a area de a- 

brangência das praticas do Vianei e, por conseguinte, deste 
trabalho, coincide exatamente - não sem nexo - com a area de a- 
brangência da Diocese de Lages, divisão administrativa da Igre- 
ja Catolica. O nexo desta coincidência esta na relação de coo-
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~ 0 peraçao e parceria nas praticas educativas, entre o Vianei e a 

Diocese de Lages.
~ Esta Regiao Serrana, se vista pelos criterios das demar- 

~ ~ A I caçoes de microrregioes homogeneas, e um composto de duas des- 
tas: 

a) Microrregião Homogënea Campos de Lages, 

constando de sete municípios que tem sua area em 
planalto suave coberto de campos; de atividade pe- 
cuaria extensiva, apresenta industria de papel e 
celulose." (SANTA CATARINA, 1986214); e

H

~ 
b) Microrregiao Homogênea Campos de Curitibanos, 

"com oito municípios (....), fica em area de tran- 
siçao entre o Planalto de Lages e o Vale do Rio do 
Peixe, apresentando traços de ambos; grande ex- 
pressao agricola e pecuaria extensiva." (SANTA CA- 
TARINA, 19aôz14). 

A Região Serrana abrange totalmente a "Homogënea Campos 
de Lages" e parcialmente a "Homogënea Campos de Curitibanos"

~ 
(Cf. mapas anexos). Esta composiçao geográfica da Região Serra- 
na revela duas realidades sociolõgicas distintas que tem a ver 
com as relações de produçao em cada uma das regiões homogëneas. 
Na "Homogënea Campos de Curitibanos", onde a agricultura é mais 
desenvolvida, a participação popular em movimentos e organiza- 
ções é mais intensa; ao passo que, na "Homogênea Campos de La- 
ges", onde a pecuaria.extm¶nva é mais presente, os segmentos po- 
pulares em geral - e particularmente os trabalhadores de fazen- 
das (peões) - são mais submissos. 

Assim, por um criterio ou por outro, por uma denominação 
ou por outra, a area de abrangência deste trabalho se constitui 
numa região historicamente produzida. No nosso entender, produ- 
zida segundo interesses e relações politicas e, anterior e
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principalmente, segundo a logica da economia capitalista, cuja 
tendência - nos termos postos por OLIVEIRA - é a especialização 
de regiões em função de uma região econõmica unica, de ãmbito 
nacional, centralizada e centralizadora, com base no setor in- 
dustrial, isto é, uma economia que pressupõe divisões in- 
ter-regionais do trabalho em função de uma totalidade econõmica 
construida sob o capital. 

Cabe registrar, ainda, a nossa opção no tratamento das 
notas explicativas. Estas estão dispostas ao final de cada ca- 
pitulo. 

Por fim, registramos o tratamento dado ã documentação de 
que nos utilizamos para a execução deste trabalho. As fontes 
primárias constituem-se de vasto e rico material empírico que 
serviu e serve de instrumentos ã pratica educativa do Víanei. 
Para efeitos deste trabalho de dissertação não nos utilizamos 
em mais que 5% do material existente. São registros escritos de 
encontros e seminários, internos ao grupo de educadores profis- 
sionais e destes com os militantes dos movimentos e organiza- 
ções populares; Projetos de trabalho do Vianei no seu todo e de 
praticas especificas; impressos como boletins, panfletos, car- 
tazes; vídeo em VHS, gravação em torno de 40 horas sobre a me- 
mória das organizações populares da região; slides e fotos, 

I Rr ‹ 

tambem da regiao, com mais de 5 mil poses; fitas K7 gravadas 
com atividades do Vianei e de depoimentos de trabalhadores di-

~ rigenteš sobre momentos da história da regiao, em torno de 
horas de gravação; as "Concepções/Diretrizes Básicas para uma 
Pratica Social Popular no Planalto Central de Santa Catarina" - 

uma espécie de carta de principios do Vianei; diversos textos 
~ ø ~ problematizando situaçoes especificas da regiao e, principal- 

mente, os relatórios semestrais e alguns outros esporadicos, de 

todas as atividades do Vianei. Estes ultimos, para além de 
prestações de contas, tem sido um espaço de discussao teorica 
das praticas do Vianei e seu contexto.
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Uma gama de material empírico que trata da pratica do Vianei, dos 

movimentos sociais e também do contexto da Região. Material que carece de 

um tratamento analítico mais detido e criterioso, ma tarefa que projetamos 
para um proximo estudo con vistas a.novos avanços de qualidade da práxis. 

Julgamos importante registrar aqui que destes documentos que foram 

produzidos para sustentar a práxis do Vianei e dos Movinentos Sociais, mui- 
tos foram produzidos também, e deliberadamente, para subsidiar este traba- 

lho de dissertação. O autor desta dissertação, na sua.pratica concreta de 

educador, fazia do projeto desta dissertação u instrumento norteador da 
sua pratica educativa e tomava o cuidado do registro. Assim é que, via de 

regra, nas reuniões e seminários, eram incluidas intencionalmente temáticas 
para discussao e fonnas de captar as infonnações com rigor metodológico. Os 
participantes destas reuniões e seminários - educadores e militantes - eram

~ 
sempre alertados das razoes e da duplicidade de objetivos em tal procedi- 

mento: alimentar a propria práxis e subsidiar um trabalho final a.Academia.
~ 

Alias, esta pratica é que fez desta dissertação m espaço real de mediaçao 

teorica e pratica do objeto pesquisado. 
Neste sentido, julgamos importante registrar ainda que muitos dos 

_. documentos que compoem o acervo de fontes primárias, produzidos coletiva- 

mente no Vianei, foram redigidos no exercicio de sua.função especifica na
~ pratica de educador, pelo mesmo autor desta dissertaçao, especialmente os 

projetos de atividades e os relatórios semestrais. Neste caso, tambem, hou- 

ve esforço de produçao teorica que visava a práxis imediata e que visava, 

ao mesmo tempo, esta dissertação. Tambem aqui, todo o Curso de Mestrado e, 

em especial, esta dissertaçao, serviram de horizonte norteador. 

As fontes secundárias utilizadas neste trabalho constam de periodi- 

cos, folhetos, relatorio de pesquisa, dissertação de mestrado e, principal- 

mente, textos e livros publicados. Muitos desses documentos foram escritos 

por profissionais refletindo uma Ótica antagõnica a nossa visão de nwndo; 

dai, todo um trabalho de leitura e adequação desses docmentos, passando 

por criticas, de fonna a atender nossas pretensões.

U
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1 coN§TRu;NDogANTEcEDENTEs HI§TóR1cos 

Não se constitui compromisso, para efeitos deste traba- 
lho, efetuar analise de conjuntura e de estrutura da Região 
Serrana de Santa Catarina dos periodos que compreendem desde o 

seu surgimento, em 1766, data da fundação de Lages, até o ini- 
cio da presente decada, 1983, quando do surgimento do objeto 
principal deste trabalho, o Projeto Vianei de Educação (Hoje

~ Centro Vianei de Educaçao Popular.). Menos compromisso ainda no 
que diz respeito a relação destas conjunturas com as conjuntu- 
ras nacionais correspondentes.

N Tratamos tão somente de contextualizar a Regiao Serrana 
e evidenciar elementos da sua Historia no que julgamos essen-

\ 

cial para melhor encaminhar a discussão da problemática restri- 
ta ao periodo de 1983 a 1989. 

~ ‹ ø ~ 
1.1" INDICAÇOES DA ESTRUTURA AGRARIA E DA ECONOMIA DA REGIAO NA 

PRÉ-REPÚBLICA - BASE PARA DISCUSSÃO 
~ ø ~ r A formaçao da estrutura fundiaria da Regiao esta intima- 

mente ligada a pecuária extensiva. Com seus campos nativos, o 

Planalto Serrano de Santa Catarina, ja no século XVII, se cons- 
tituia num pouso ideal para as tropas de gado bovino que do Rio 
Grande do Sul eram levadas para a Feira de Sorocaba, no Estado

~ 
de São Paulo. Alguns daqueles tropeiros se fixaram na Regiao, 
transformando-se em fazendeiros criadores de gado bovino. 

Quando da fundação de Lages - Vila de Nossa Senhora dos 
* ~ V” 1 Prazeres das Lagens -, primeira povoaçao da Regiao , 

"a forma 
de ocupação territorial foi a concessão de sesmarias(..H)não
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obstante a limitação legal, de se conceder, para cada conces-
~ sionario nao mais que uma sesmaria, que equivalia a uma pro- 

priedade de 108 milhões de metros quadrados, os protegidos do 
Governo obtinham areas bem superiores, que chegavam a ter até 
35 sesmarias" (IURA, l977:21); "(..H)com concessões(_“_)e¢Om- 
pras de terras vizinhas eram muitos os fazendeiros que chegavam 
a possuir centenas de milhões de campos, ainda entre fins do 
século passado e começo do corrente." (COSTA, 1982:l479). 

Em 1850 ë instituída a Lei de Terra no Brasil, que impõex 
dificuldades legais ao acesso a terra para quem poderia vir a 

ser o pequeno e o médio proprietario rural.. 

"A Lei de 1850 foi um marco na historia da terra, 
extingue o principio da doação e assegura o da 
compra, para a aquisição de terras devolutas. 

' Tratava-se de dificultar 0 acesso a terra por par- 
te de ex-escravos, camaradas, imigrantes, eolonnn, 
moradores e outros. Ao mesmo tempo que favorecia a 
monopolizaçao da propriedade da terra por fazen- 
deiros e latifundiarios, induzia os trabalhadores 
rurais a venderem sua força de trabalho nas plan- 
çtaçoes de cafe, criação de gado e outras ativida- 
des." (IANN1, 19a4z175). 

Por estas vias chega-se ao inicio deste século com toda 
~ . a Regiao Serrana repartida em poucas e grandes posses. Cada 

distrito do extenso Municipio de Lages era propriedade de al- 
guns poucos fazendeiros criadores de gado. 

Ja no ano de 1885, falando sobre Lages, que abrangia na 
I ~ ~ epoca toda a Regiao conhecida hoje como Regiao Serrana, o Cel. 
Joao Costa diz: 

"A maior parte da população ocupa-se da rendosa 
industria pastoril. Suas extensas campinas dão a- 
brigo a mais de trezentas mil cabeças de animais 
vacuns, cavalares, lanigeros e suínos, que produ- 
zem anualmente sessenta mil oabeças das quais sao 
exportadas trinta mil para as povoações do lito- 
ral. Alem do gado em pe ainda exporta este munici-
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pio, em larga escala, queijo, charque, couro, ca- 
belo, erva-mate e fumo, cultivados so para consumo 
próprio, Cereais e legumes." (cosfrâ, 1982046). 

Assim temos que até por volta do final do período com- 
preendido pela Primeira Republica (1889-1930), a economia da 
Região se assentava, primeiro, na produção diversificada para o 
abastecimento interno, segundo, na exportação em grande escala 

. ‹ . 2 e quase que exclusiva, de produtos da pecuaria .

~ A pequena produçao agricola de que se tem noticias da- 
quele periodo limitava-se a uma agricultura de subsistência com 
pequeno excedente que era comercializado nos dias de feira na 
cidade de Lages, quase sempre diretamente pelo produtor. 

1.2 PQLÍTICA DE coRoNÉIs E sEUs coMPRoMIssos soci/ils 
Com base na concentração da propriedade da terra, volta- 

da a produção pecuária extensiva, que era o que caracterizava o 

fazendeiro, desenvolve-se na Região Serrana de Santa Catarina, 
a exemplo do que foi no Brasil da Primeira Republica, o fenôme- 
no do coronelismo. 

É a Região Serrana, especialmente o municipio de Lages, 
a base territorial e politica de familias de coronéis, a partir 
de onde dominaram todo o Estado de Santa Catarina já durante 
boa parte do tempo de duração da Primeira Repúblicas, que é o 
periodo tido como tipico do coronelismo no Brasil. 

Exerce o coronelismo papel fundamental na historia das 
relações sociais, politicas eemonãmcas da Região, com conse- 
qüëncias que vão para muito além de 1930, que para muitos é 

marco do fim do coronelismo no Brasil, em decorrência da revo- 
lução burguesa. I 

O fenomeno mesmo do coronelismo perdurou por muito tempo 
ainda na Região Serrana de Santa Catarina, apos 1930, de modo 
que os resultados culturais daquela relação se fazem presente 
ainda hoje com nitidez, quando são propostas praticas de trans-
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formaçao das estruturas vigentes. 
Em que pese os 

assume, de acordo com 
coronelismo, do ponto 
sul, de leste a oeste 
Região Serrana de San 
fato historico tem si 

diferentes matizes que o fato historico 
as caracteristicas de tempo e lugar, o 

de vista estrutural, ë o mesmo de norte a 
do Brasil (JANOTTI, 1987). Portanto, a 

~ \ ta Catarina nao foge a regra. Como tal, o 

do objeto de muitos estudos. Julgamos im- 
portante, de qualquer modo, evidenciar aqui alguns pontos. O 

coronelismo, em senti 
Brasil agro-exportado 

a) a economia 
mento do capitalismo 

do mais amplo, e um fenômeno tipico do 
r da Primeira Republica, onde: 
agro-exportadora bloqueava o desenvolvi- 
de base urbano-industrial, 

"(....) Enquanto se inviabilizava em si mesma, a 
economia agro-exportadora bloqueava o avanço da 
divisão social do trabalho no rumo do capitalismo 
industrial, na medida em que reiterava os mecanis- 
mos da intermediação comercial e financeira exter- 
na, que nada tinha a ver com a realização interna 
do valor da produção de mercadorias dos setores 
não exportadores. O financiamento da acumulação de 
capital nos setores não exportadores não passava 
pela intermediação comercial e financeira externa 
tipica da economia agro-exportadora, que consumia 
a maior parte do excedente social produzido não 
apenas pelas atividades de exportação, mas pela 
totalidade do sistema econômica." (OLIVEIRA, 
19e4z33). 

b) o Estado vigente ê o Estado oligàrquico, 

"todo ele marcado pelo arbitrio dos governantes 
contra setores populares que se organizavam para 
reduzir a exploração; ou lutavam para avançar em 
conquistas democráticas. Muitos padeciam da vio- 
lencia oligarquica, sob a forma estatal e privada: 
os seguidores de Antonio Conselheiro, em Canudos; 
os seguidores de João Maria, no Contestado(....)" 
(IANNI, 1985z14). 

c) a politica vigente é a politica dos governadores,
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"que permitia as classes dominantes dos Estados 
mais poderosos capitalizar as disputas das oligar- 
quias estaduais e as desigualdades regionais de 

› modo a preservar e fortalecer o bloco agrário que 
dominava o aparelho estata1(....) Por sobre os in- 
teresses do povo, ou as custas deste, o Presidente 
da Republica, os governadores estaduais e os coro- 
nëis locais articulavam-se como um vasto aparelho 
estatal de fato." (IANNI, l985:14-15). 

Dessa forma os coronéis que antes da Republica eram se- 
nhores absolutos em seus dominios sobre coisas e gentes, reco- 
bram, depois de um interstício de uma década, a partir da pro- 
clamação, o poder de dominação; agora articulados com o Estado

~ autoritário - uma articulaçao de cumplicidade e interdependên- 
cia especialmente com o poder executivo - mais bem aparelhado, 
que da maior eficiência a dominação e amplia a area de dominio 
do coronel. 

"Essa politica iniciada por Campos Sales 
(1898-1902) garantia a submissão do legislativo em 
todos os niveis ao executivo. (....)A estrutura 
politica, assentada sobre a politica dos governa- 
dores, representava o retorno dos proprietários de 
terras ao poder. Em poucos anos, em seguida da 
abolição da escravatura e a queda da monarquia, 
organiza-se um novo bloco agrário, representado no 
Estado oligarquico que predominou durante a Pri- 
meira Republica. Tratava-se de entregar cada Esta- 
do Federado, como fazenda particular, a oligarquia 
regional que a dominasse, de forma que esta, sa- 
tisfeita em suas solicitações, ficasse com a tare- 
fa de solucionar os problemas desses Estados, in- 
clusive pela dominação, com a força, de qualquer 
manifestação óe z~esístën‹zia." <1ANN1, 19a5z14-15). 

O poder publico no nivel municipal - leia-se poder exe- 
cutivo hegemõnico ~ ë o locus primeiro, em escala de proximida- 
de, onde se materializa o poder dos coronéis, decorrente da re- 

~ Í 

laçao de compromissos mutuos entre a estrutura de Estado e os
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proprietários de terra que caracteriza o periodo do coronelis- 
mo. O poder do coronel, agora, não mais se trata de expressão 
exclusiva do poder privado, isto ë, não mais tem origem exclu-

~ siva na propriedade da terra, como nas relaçoes patrimonialis- 
tas do Brasil-Colônia e do Brasil-Império. Agora o poder é de-

~ corrente da relaçao de compromisso desse poder privado com o 
, 4 , poder publico estatal . E exatamente o poder decorrente dessa 

relação que caracteriza o coronelismo vivido no Brasil em toda 
. . › 

_ 5 . .~ a Primeira Republica e por maior tempo em algumas regioes de
~ alguns Estados da Federaçaoõ. A figura do coronel, entretanto, 

é anterior aquela relação que gera um poder de caracteristicas 
novas. Em outras palavras, o coronel ë anterior ao coronelismo, 

. › 
. f 

. ~ 
. 7 sua origem remonta ao Imperio, esta ligada a Guarda Nacional , 

criada pelo Padre Feijó em 1831, preocupado com a segurança do 
~ ~ Império, recém independente, cujos exércitos nao sao confia- 

veis. Ser um oficial da Guarda Nacional tinha um significado
~ forte: ser diferente dos e ter poder sobre os cidadaos comuns. 

Em Santa Catarina, a Guarda Nacional teve a sua estrutu- 
raçao incrementada, em vista da iminente Guerra do Paraguai. 

"De estrutura militar, subordinada ao Ministerio 
da Justiça, mas efetivamente subordinada a socie- 
dade civil, era a Guarda Nacional empregada para 
coibir movimentos revolucionários da epoca, junta- 
mente com o exercito, e submeter tanto os escravos 
quanto os diferentes grupos sociais aos interesses 
dos senhores de terras. Os postos de oficiais da 
Guarda Nacional foram ocupados, quase que exclusi- 
vamente, por mandatarios locais. Majores, tenentes 
e coronéis eram titulos muito cobiçados. A patente 
de coronel, uma das mais valorizadas, deixou aos 
poucos de se relacionar estritamente ao exercicio 
de uma funçao militar ou policial, passando popu- 
larmente a ser empregada para distinguir os chefes 
politicos. (....) Oficiais da Guarda Nacional ti- 
nham sob sua autoridade batalhões permanentes e de 
reserva, cujo recrutamento era controlado por,eles 
proprios, pois a convocação era da competencia do 
poder municipal." (JANOTTI, l987:20-21).
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Tais poderes perduraram até a extinção-da Guarda Nacio- 
nal, em 1918, pelo Decreto n9 13.040, que dissolvia as unida- 
des, comandos e serviços que a formavama. 

Os arranjos dos corpos armados se faziam 'de quando em 
vez, através da venda de patentes, que rendiam tanto para o Go- 
verno Imperial quanto ao Republicano. 

Na Região Serrana de Santa Catarina, muitos fazendeiros 
abastados receberam concessões de patentes, desde os primeiros 
anos da Guarda Nacional. É, entretanto, em 1901, em Lages, que 
se verifica a grande reestruturação nas tropas. Cria-se naquele 
ano duas brigadas, a Së Infantaria e a õë Cavalaria. 

Examinando-se as listas dos oficiais lageanos resultan- 
tes daquela reestruturação, verificamos que nos postos de maior 
importância figuram pessoas de sobrenome de conhecidas familias 
de fazendeiros que eram também os que dominavam a politica na 
Região e, por varios periodos, no Estado de Santa Catarinag. É 

lugar comum a ocupação de posto e patente na Guarda Nacional e 

a ocupação de posto e comando na política local. No caso da Re- 
gião Serrana, o dominio no campo da politica local era compar- 
tilhado - não sem disputas internas -, por dois grupos oligar- 
quicos, as oligarquias dos Ramos e Costa lo. Cada qual fazia do 
poder local, que detinha, instrumento de ascensão na escalada 
do poder de nivel estadual, mantendo-se dominante, também ai, 
por longqs anos, durante a Primeira Republica ~e em periodos 
subseqüentes. 

Verificamos, portanto, na Região Serrana, a existência 
óbvia de umtfloco de poder hegemõnico muito bem articulado do 
ponto-de-vista econômico, politico e militar durante todo o pe- 
riodo de duração da Primeira Republica. Um bloco orgânico. As 
disputas internas ao bloco são disputas de familias - oligar- 
quias -, que em momento algum punham em risco a hegemonia dos 
coronéis enquanto classe. 

Chefetes e chefes locais, baseados em seu poder patrimo-
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nial - terra e boi -, arrebanhando um punhado de votos, se ar- 
ticulam com o poder de Estado numa relação de compromissos mu- 
tuos que garantem seus privilégios de minoria dominante. O po- 
der de policia - o direito ao exercicio da violência - vai pas- 
sando das mãos dos coronéis ao monopólio do Estado, com escala 
ascendente à medida do tempo. Mas o Estado, especialmente no 
nivel municipal, é gerido em função de acordo com os interesses 
desses coronéis, que podem caracterizar-se como chefes politi- 
cos. 

Se, de um lado, o coronelismo se caracteriza pela rela- 
ção de compromissos num sistema de reciprocidade entre coronéis 
e chefes politicos do Estado, de um lado e de outro se caracte- 
riza também pelas relações dos coronéis com a sua base social

~ local, a populaçao rural.
x ~ ~ Essa populaçao rural, na Regiao Serrana de Santa Catari- 

na, era formada por um contingente de trabalhadores explorados: 
uma "classe econômica em si", que, enquanto trabalhador rural 
pode ser subdividida em duas categorias: os caboclos-peões, mo- 
radores e empregados nas fazendas de criação de gado, e os ca- 
boclos-roceiros, pequenos produtores autônomos que praticavam 
uma agricultura de subsistência. 

Essa populaçao rural era formada ainda pelos habitantes 
da cidade de Lages e das cidades vizinhas que, 

“sem atividades economicas diversificadas, não de- 
senvolveram funções eminentemente urbanas. O fraco 

› comercio, o limitado mercado de consumo, as redu- 
zidas exigencias das necessidades do cotidiano, a 
ausencia quase que absoluta da produçao industrial 
conferiam-lhes uma fisionomia rural. Pontos de en- 
contro entre proprietarios e comerciantes, onde 
lavradores vinham vender ou trocar seus produtos, 
estas cidades foram reprodutoras das relaçoes a- 
grarias, muito mais do que centros impulsionadores 
de transformações." (JANOTTI, 19a7z45). 

É nesse cenario social que o coronelismo se desenvolve
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~ eu na regiao. Sao estes os eleitores que sustentam o coronel nas 

suas relações politicas. Cada distrito do vasto município de 
Lages, bem como cada municipio da região, se constituía, na 
verdade, de algumas poucas grandes fazendas de propriedade de 
familias oligarquicas - berço dos coronéis -, fazendas com os 
capatazes e peões que cuidavam do gado do patrão, e com morado- 
res que, sob alguma forma de contrato com o fazendeiro ou sob a 
forma de tomada de posse da terra, adquiriam o direito e produ- 
ziam para a subsistência, enquanto não tivessem que‹ sair da 
terra, por bem ou por mal. Quem definia a hora de o trabalhador 
rural - roceiro - sair da terra, os limites e outros direitos, 
era o fazendeiro. São muitas as historias de grilagem ocorri- 
das, especialmente no 
Quem define também os 
ro. Alias, o trabalho 

hoje municipio de São José do Cerrito. 
~ 1 direitos do peao da fazenda e o fazendei- 

"nunca foi visto pelo fazendeiro como um 
direito do lavrador ou do boiadeiro, antes como uma concessão 
magnänima" (JANOTTI, 1987). M

~ Sem uma legislação ou outras formas de protecao do Esta- 
do, a maioria dessa população rural ficava a mercê do autorita-

~ rismo dos proprietários de terra e sem as mínimas condiçoes ob- 
jetivas para enfrenta-los. 

O exercicio do poder autocratico e discricionário dos 
coronéis na relação com a população rural, entretanto, não era 
uma via de mao unica. O poder de que o coronel dispunha advinha 
também do reconhecimento de que cada população local tinha a 

sua autoridade.. ' 

"Abandonada pelos poderes publicos no que se refe- 
re a saude, a justiça e a instrução, pois o muni- 
cipio não tinha condições de atende-las, via o co- 
ronel como um protetor natural. 
As instituições publicas e administrativas, em seu 
carater impessoal, estavam longe de ser compreen- 
didas pelo homem do campo. Os poderes da Republica 
eram personificados no presidente, no governador, 
nos deputados. Assumia o coronelismo a conotação 
de 'direito natural' do mais forte e do mais rico. 
(....) Solidamente enraizada na proteção e na
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lealdade, a sociedade rural repousava na troca de 
favores, de homem para homem. O coronel oferecia 

~ proteção e exigia irrestrita adesão." (JANOTTI, 
19a7z57). 

,À

~ A relaçao de compadrio era outra forma de suavizar as 
diferenças sociais e econômicas e de legitimar a autoridade do 
coronel. O coronel, padrinho, tem o compromisso de dar proteção 
aos afilhados; os afilhados tem a obrigação de respeitar e de 
seguir os padrinhos. Entre os ccmpadres, a relação é de receber 
e transmitir homenagens. A relação ê de igual para igual, forma 
requintada de exercicio de dominação. “

~ 1.3 IDENTIFICANDO A POPULAÇAO 
Quem é? De onde vem? Como vive as relações sociais? Qual 

zu a visao de mundo possivel no interior dessa população rural, 
"classe econômica em si", um contingente de trabalhadores ex- 
plorados? É claro que não temos a pretensão de responder a es- 
tas questões. De qualquer modo, vamos buscar a contribuição de 
alguns autores para um entendimento mínimo dessas questões, tal 
e a sua importãncia para a compreensão do cenario e da dinãmica 
social atual da Região Serrana.

~ Quando dizemos que se tratava de uma populaçao explora- 
da, queremos caracteriza-la como sendo: 

azruàreumão de trabalho direta entre o fazendeiro e o 

peão, onde este ultimo começava a lidar com o gado sempre antes 
do sol nascer e só terminava depois do sol se põr, e recebia 
por pagamento não muito mais que a roupa que vestia, a comida 
que comia, a casa ou galpão onde morava. Sem estabilidade e sem 
segurança no trabalho; 

b) na relação.com o comércio ou com o dono da terra, o 

lavrador ou peão-roceiro era explorado na venda ou na troca de 

seu pequeno excedente, quando dispunha. Ou, quando se tratava 
de um agregado de fazenda, era igualmente explorado pelo dono
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da terra quando a trabalhava sob alguma forma de contrato (sem- 
pre oral). Neste ultimo caso, "o trabalhador, habitante das 
terras do fazendeiro, entregava ao proprietario quase que a to- 
talidade do fruto de seu labor, cabendo-lhe apenas o minimo pa- 
ra a subsistência. Dependente da unidade produtiva, sofria as 
vicissitudes das oscilaçoes econômico-financeiras da proprieda- 
de." (JANOTTI, 1987:42). 

*Portanto, esse contingente de explorados, na Região Ser- 
rana de Santa Catarina, até o final da década de 20 se consti- 
tuía quase que exclusivamente de caboclos ligados a criação de 
gado nas grandes fazendas ou a agricultura de subsistência. Es- 
se caboclo serrano, do ponto-de-vista étnico, é o resultado, em 
primeiro lugar, da miscigenação entre o elemento euro- 
peu-portugues ou descendente de portugués, o colonizador da re- 
giao, mais o negro, escravo que acompanhava o bandeirante e o 

índio, que já habitava a região. Mas, desde muito logo, outros
~ tipos diversos vieram trazer sua contribuiçao étnica e cultu- 

11 *
I 

ral . 

São as relações de trabalho, entretanto, que vão cons- 
truir (no resultado social) dois tipos principais de caboclo: o 

caboclo-peão e o caboclo-roceiro. O caboclo-peão mora e traba- 
lha como empregado na fazenda de criação de gado. O cabo- 
clo-roceiro vive embrenhado nos fundos de campos, nas barrancas 
dos rios% nos pés-de-serra, enfim, nas regiões mais íngremes, 
ou seja, é o produtor autônomo, livre, que pratica uma agricul- 
tura de subsistëncia. ` 

Poderíamos distinguir, ainda, uma terceira categoria de 
caboclo-trabalhador da terra, com certa importância numérica: o 

agregado, que mora no interior da fazenda, cultiva uma agricul- 
tura de subsistência, cujo excedente é' comercializado através 
do fazendeiro. Eventualmente pode até criar algumas reses con- 

' 

.-1 tadas na fazenda. E, na medida da necessidade do patrao, vende 
a ele sua força de trabalho, lidando com 0 gado, Assim, do pon-
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to-de-vista das relações de trabalho, o agregado esta intima- 
mente ligado à fazenda, ao fazendeiro. A sua visão de mundo e

~ aquela que os limites das relaçoes sociais e de trabalho na fa- 
zenda lhe impõem. Nesta situação, ele esta mais para o cabo-

~ clo-peao que para o caboclo-roceiro. `

~ ` Discorrendo sobre o tipo humano da Regiao Serrana de 
Santa Catarina, MARTENDAL (1980:33-39) faz as seguintes afirma- 
~ \ 

çoes: 

"Nao-ha nenhum estudo que tente caracterizar o ti- 
po humano do caboclo da Região Serrana de Santa 
Catarina. Alguns, menos informados, aproximam-no 
do peão das estâncias do Rio Grande do Sul. É bem 
verdade que ha certas influencias, mas as origens 
da população são significativamente diferentes. 
(....)Ha, pois, um caboclo-peão acostumado as li- 
des de fazenda, e, conseqüentemente, influenciado 
por habitos gauchescos e ha outro tipo, o cabo- 
clo-roceiro, embrenhado em regiões mais ingremes, 
que leva outro tipo de vida, decorrente principal- 
mente do tipo de trabalho que leva. 
(....) Nao ha um tipo fisico homogêneo. Ha cabo- 
clos de diversas estaturas e de Ófitras caracteris- 
ticas corpõreas tambem diferenciadas. A pele, ge- 
ralmente, e morena. Mas ha caboclos bem claros e 
outros bem escuros. O que se pode dizer e que a- 
presenta uma compleiçao bastante resistente, afei- 
ta as rudezas do clima, geralmente frio, da região 
e ao trabalho que exerce. 
(....) Acostumado a simples necessidade de subsis- 
tir, o caboclo-roceiro, em seu habitat, era avesso 
ao expansionismo econõmico e ao progresso. Confor- 
mado com a sua realidade, permanecia em seu 'des- 
tino' de sobrevivencia, realizando as tarefas ab- 
solutamente necessarias.

v 

(....) O grande tempo que lhe sobrava, pelo pouco 
trabalho a que se submetia, era ocupado nas rela- 
ções sociais de compadrio, nos tragos de bodega, 
em festividades religiosas (missas, terços, etc.), 
em velõrios e em bailes rotineiros nos finais de 
semana. 
(....) Observa-se que a vida do caboclo conserva 
algumas heranças da cultura indígena. Seu artesa- 
nato e uma demonstração disso: os cestos de taqua- 
ra, as bruacas de couro, os laços feitos de tentos 
de couro cru, as cordas trançadas de fibras vege- 
tais.

4
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(....) A sua medicina está fortemente ligada a er- 
vas, folhas e raizes de vegetais. Como acontecia 
com os indios, mulheres e crianças pouco aparecem 
as visitas e não se sentam com os homens." 

Embora acene para a diferenciação entre uma e outra ca- 
tegoria - caboclo-peão e caboclo-roceiro -, decorrentes princi- 
palmente do tipo de trabalho que exercem, o seu estudo pren- 
de-se quase que exclusivamente à categoria do caboclo-roceiro. 

Em suas analises, o autor aponta para algumas caracte- 
risticas que são comuns numa e noutra categoria, principalmente 
em relação a etnia e tipo fisico, as relações sociais de compa- 
drio, à medicina. Tais constatações sugerem um estudo mais a- 
profundado sobre o caboclo-peão como categoria de trabalhador: 
sua vida e suas relações de trabalho nas fazendas de criação de 
gado. 

O estudo de MARTENDAL aponta para a existência de des- 
crições equivocadas sobre o caboclo-peão da Região Serrana. A 

~ ~ seu respeito sao feitas generalizaçoes que o comparam ao peão 
do Rio Grande do Sul, "uma versão agauchada do homem serrano de 
Santa Catarina". 

Neste sentido,_ CAON (1978), citado por MARTENDAL 
(1980:35), descreve o caboclo-peão a partir da perspectiva 
idealista de que "o cuidado de gado xucro exige liberdade; a 
liberdade do animal só pode ser contida por homens igualmente 
livres,*pois a medida em que se contém a liberdade humana,

~ exaspera-se a liberdade do animal. Homem escravizado nao pode 
tratar de animais livres". 

' I 1 Assim, e de se questionar: de que liberdade o autor esta 
falando? 

Entendemos o caboclo-peão, trabalhador produzido nas re- 
~ ~ laçoes de trabalho das fazendas de criaçao de gado como sendo 

exatamente a negação do homem livre. Um tipo humano profunda- 
mente dominado e submisso ao proprietario da fazenda. A propo- 
sito, IANNI considera que o caboclo-peão
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"(....) se encontra pratica e ideologicamente vín- 
culado a fazenda, ao fazendeiro, aos meios de pro- 
dução, aos outros trabalhadores e suas familias, a 
capela e a casa-grande. 
Ele se compreende como membro de um nés fortemente 
carregado de valores e relaçoes do tipo comunita- 
rio. É bem verdade que neste ambiente ele não se 
apropria a não ser de uma parcela reduzida do pro- 
duto de seu trabalho. Entretanto, as relaçoes so- 
ciais em geral, inclusive as suas relações com o 
fazendeiro (ou seus prepostos), estao carregadas 
de significados peculiares dos valores e padrões 
de ação e pensamento especificos da fazenda, como 
sistema patrimonial de organização social da vida. 
Nesse ambiente predominam as relações face a face, 
caracteristicas dos grupos primários. Por isso e 
que o fazendeiro (ou mesmo o seu preposto) pode 
ser compadre do lavrador (e do peão). Em nivel 
ideologico, ai esta o reino do valor de uso. Isto 
ë, as relaçoes de produçao não são claramente vis- 
tas e avaliadas em termos da economia de mercado, 
de dinheiro. A despeito de produzir para o merca- 
do, e ser alienado de boa parte do produto de seu 
trabalho, o lavrador (peão) não dispõe das condi- 
ções sociais e culturais indispensáveis a com- 
preensão da sua situação real. É apenas uma classe 
economica, subalterna: vive na condição de uma 
classe-em-si." (IANNI, l984:30), 

O conhecimento da organização social e politica que tem 
o caboclo-peão se limita a sua comunidade, e a autoridade que 
reconhece é a autoridade do coronel proprietario da fazenda. 

Nesse sentido, é certo que ha identidade entre o peão 
das estâncias do Rio Grande do Sul e o peão das estâncias da 
Região Serrana de Santa Catarina, nonesmnperiodo que compreen- 
de a fase do coronelismo; ou antes, quando do mandonismo. Tanto 
naquele caso do Rio Grande do Sul, como neste, trata-se de es- 
trutura de produção - pecuária - com base na grande unidade 
economica. 

O caboclo-peão, longe de ser um homem livre, é um homem 
limitado, confinado, tolhido nas suas potencialidades humanas. 

Vive no interior da fazenda, tem sua casa (casebre) 
construida na fazenda - geralmente em pontos estratégicos para
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o atendimento ao gado -, ou vive nos galpões da sede. Para FUR- 
TADO (1964), citado por IANNI (1984:120-121): 

"(....) o homem que sai ou entra na sua casa esta 
saindo ou entrando numa parte da propriedade. As- 
sim, nenhum aspecto de sua vida escapa ao sistema 
de normas que disciplina sua vida de trabalhador. 
Desta forma, a experiencia da vida pratica não lhe 
permite 
ciencia 
proprio 
atos de 
cia, em 
unidade 

desenvolver-se como cidadão e ganhar cons- 
de responsabilidade com respeito ao seu 
destino. Todos os atos de sua vida são 
um agregado, de um elemento cuja existen- 
todos os seus aspectos, integra a grande 
economico-social (....) Esses homens pouca 

ou nenhuma consciencia tem de integrar um munici- 
pio ou um distrito, que são a forma mais rudimen- 
tar de organização politica; mesmo quando suas ha- 
bitaçoes estejam agrupadas em alguma aldeia, esta 
encontra-se implantada dentro de uma 'proprieda- 
de', razao pela qual a vinculação impessoal com 
uma autoridade publica perde nitidez em face da 
presença ofuacante da autoridade privada." 

Essa relação social do caboclo-peão com o fazendeiro, no 
conjunto das relações sociais, da região, e a predominante du- 

r / ~ f rante todo o periodo da Primeira Republica. Relaçao que ja existia 
como predominante desde antes daquele período,e se estenderá, 
neste nivel, até a decada de 50, quando então o ciclo da extra-
~ çao da madeira se firma e toma o primeiro lugar em importância 

econômica. 
*A produção pecuária extensiva, que produzia aquele tipo 

de relação social, aquele tipo de trabalhador, era caracterís- 
tica - e ainda hoje o é - das areas de campos nativos. É prin- 
cipalmente na hoje denominada região homogênea dos campos de 
Lages que se estabelecem as grandes fazendas de criação exten- 
siva de gado.* 

O caboclo-roceiro, por sua vez, vive "nas regiões mais 
ingremes". Isto e, naquelas areas de terra inicialmente menos- 
prezwxw por aqueles, interessados tão somente na criação de ga-
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do. Áreas de matas e pinhais nativos, normalmente de topografia 
mais acidentada que as areas de campos nativos, exigiam muito 
trabalho para o amansamento e a formação de pastagens. Estas 
areas de terra, com estas caracteristicas, se distribuem por 
todos os municípios da Região Serrana em maior ou menor exten- 
~ ~ ~ sao. Mas, em especial naqueles que compoem a subdivisao micror- 

regional chamada hoje de Região Homogënea dos Campos de Curiti- 
banos. De solos mais propicios à agricultura, é exatamente onde

~ a agricultura da Regiao Serrana mais tem se desenvolvido. 
*O povoamento e exploração dessas terras ocorre bem mais 

tarde que nas areas de campos nativos. Isto e, primeiro se con- 
solida a atividade econômica baseada na pecuária extensiva, 
propria da Região Homogënea dos Campos de Lages. Mas, a partir 
do inicio deste século e que são povoadas as terras, por exem- 

~ ~ plo, dos entao distritos do municipio de Lages, como: Sao José 
do Cerrito, Anita Garibaldi, Campo Belo do Sul, bem como o do 
ainda hoje Distrito de Bocaina do Sul. Este ultimo, a partir da 

, 
' à segunda metade da decada de 20. 

Entretanto, quando afirmamos que essas terras vieram a 
ser povoadas somente mais tarde, não estamos absolutizando e,

~ em especial, nao estamos dizendo que eram terras de ninguém. Na 
verdade, tratava-se de grandes propriedades improdutivas. 

"Bocaina do Sul, antes de nossos pais virem morar, era 
uma unica grande invernada, de um unico proprietario."12 

Os demais municípios e distritos da região não fugiram 
\ ^ I muito a regra. A propriedade da terra ja estava consolidada, 

primeiro com a Lei da Terra de 1850, depois com a Lei de 1893, 
que consolidava a propriedade do fazendeiro e facilitava a ex- 
pulsão dos posseiros. Não eram muitas as areas devolutas desti- 

\ ~ ~ nadas a promoçao da colonizaçao pelas Companhias Colonizadoras. 
Estas eram mais comuns em Curitibanos. 

Portanto, o caboclo-roceiro, no periodo da Primeira Re- 
publica, é, basicamente, o morador dos fundos de fazenda, que
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morava com o "beneplacito" do coronel fazendeiro, é o posseiro 
de pequenos sítios no interior das grandes propriedades impro- 
dutivas. Em menor quantidade eram os caboclos proprietários de 
pequenos sitios. Os sitiantes. Eram também os posseiros das 
terras devolutas existentes. 

O caboclo roceiro produz uma agricultura de subsistên-
~ cia, pouco ou quase nada integrado as relaçoes de mercado. A 

este respeito, IANNI, em estudos sobre o lavrador, afirma que 
ele ~ 

Ã"Produz principalmente para comer, viver, vestir, 
morar, criar. A terra para ele e natural, natural- 
mente. Ali o que interessa e o uso da produção. 
Para vender, não interessa grande coisa. Interessa 
vender um pouco, para comprar coisas na cidade: 
sal, açucar, enxada, enxadao, foice, espingarda, 
chumbo, polvora, panela, roupa, remedio. Mas, tudo 
isso dura bastante, porque o uso É pouco. Não tem 
porquê gastar muito, desproposito. O que chega, 
dê., âufi¢1emze." (IANN1, 19e1z1o5-106).* . 

Mas, se é verdade que até o final do século passado o 

caboclo-roceiro vivia de maneira quase que auto-suficiente en- 
quanto produtor, e não sofria maiores assédios externos, a par- 
tir já do inicio do presente século, sua situação deixa de ser 
tranqüila. 

- A partir de 1893, com a Lei Federal que fortalece os 
proprietários de terras nas relações de conflitos fundiários, 
junto com o parcelamento por herança das grandes areas, os pro- 
prietarios legais vão requisitando as terras e empurrando os 
caboclos; 

- no Municipio de Curitibanos, onde é maior a quantidade 
de terras devolutas e maior o indice de posseiros, com a cons- 
trução da estrada de ferro São Paulo-Rio Grande do Sul 
(1912-1916), milhares de caboclos-roceiros - posseiros - foram 
expulsos das margens da estrada numa extensão de até 15 km de 
cada lado;
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~ ~ - as relaçoes comerciais vao entrando e tomando conta do 

espaço. De valor de uso começa a produzir mercadorias. 
"-Devagar o comercio chega e vai entrando, cres- 
cendo, desproposítado. Inclusive vai levando o 
produto do trabalho da familia, do lugar, de to- 
dos. Cada vez sobra menos para cada familia, no 
lugar. Mas a vida continua; de um jeito ou de ou- 
tro, continua; a vida dura do posseiro da roça, 
roçado." (IANNI, l981:lO6). 

1.4 FORMAS DE DOMINAÇÃO SOCIAL 
~ o ~ Primeiro os mascates sao os responsaveis pela introduçao 

das relações mercantis na roça; e logo a cidade de Lages começa 
a delinear seu perfil de cidade-entreposto comercial para toda 
a região. 

Existiram outras formas (não econômicas) de dominação 
social. A Igreja Catolica tem papel de destaque na produção e

~ na manutenção da dominaçao, segundo LIMA (1979), no Brasil Co- 
lonial e Imperial. Os padres eram quase que funcionarios publi- 
cos. Neste aspecto, Igreja,e Estado se confundem. No campo, a 
Igreja se apoiava e se confundia com as oligarquias rurais. 

Ainda, segundo LIMA, com a proclamação da Republica, vem 
a separação entre Igreja e Estado. Nesta nova situação, a Igre- 
ja deixou de ser um instrumento direto de dominação do Estado, 
e passa a desempenhar sua nova tarefa: a romanização. Estabele- 
ce-se uma nova relação de dependência, agora com Roma. Ocorre a 
independência da Igreja em relaçao ao Estado e o retorno à re- 
ligião oficial. Isto é, a religião catolica vivida de forma a- 

brasileirada tem que ceder lugar as regras de vivë-la impostas 
por Roma. Trata-se, no entender de RIBEIRO (1987), de uma pas- 
sagem da religiosidade popular a Reforma Tridentina. Na sua 
opinião, o processo de romanização da Igreja Catolica no Brasil 
articulava-se com o processo de expansão do capitalismo em de- 
senvolvimento na Europa. 

Assim, segundo LIMA (1979), Roma tratou de promover a 
desnacionalizaçao do clero brasileiro, enviando ao Brasil pa-
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~ dres de formaçao europeia; a orientaçao ideológica era no sen- 

tido do anticomunismo e do antisocialismo. Segundo o autor, 
nessa fase a Igreja se adapta as transformações sociais advin- 
das com a proclamação da Republica, procurando manter-se, no 
campo, ligada as oligarquias, abrindo-se as classes médias na 
cidade, de tal modo que as classes dominadas - caboclos do cam- 
po e trabalhadores da cidade - sofriam a religiao oficial.

L 
.... ~ z A romanizaçao, ou europeizaçao, na pratica significou um 

violento combate da Igreja de Roma contra a religiosidade do 
caboclo brasileiro que, no seu sincretismo encontrava formas de 
resistir a dominação de classe que lhe era imposta no Brasil a- 
grario. "A atividade religiosa é também uma forma de protesto. 
Por tras da aparente resignação que acompanha a reza, a procis- 
são, a romaria e o movimento messiãnico, esta o descontentamen- 
to face as condições presentes de vida. E esse descontentamento 
tende a manifestar-se de modo inesperado quanto mais difíceis 
se tornam as condições sociais e econômicas de existência" 
(IANNI, 19841123). ` `

~ Na Regiao Serrana de Santa Catarina foram os padres 
franciscanos que desempenharam o papel de romanizar a Igreja 
Catolica. A figura de frei Rogerio, em especial se destaca como 
o tipico incansável e eficiente pregador das verdades eternas 
que Roma ditava. Ordenado na Alemanha em 1891, logo vem para o 

Brasil para pregar. 
Mas observa Frei Pedro Sinzig (1939), nas reminiscëncias 

de Frei Rogerio, que a pregaçao das verdades eternas nao im- 

pressionava os caboclos; a ignorância religiosa' do povo era 
completa; os pais reagiam à doutrina catolica para as crianças; 
os lageanos eram indiferentes a pratica religiosa, ninguem se 
confessava, ninguém ia a missa; o caboclo não apeia do cavalo 
para o sinal da cruz que o frei imprime em sua testa; o, povo, 
nos dias de festa, vem a Igreja, não para rezar, mas para se 

divertir (SINZIG, 1939).
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Pelas estratégias de Frei Rogerio, ainda podemos obser- 

var sinais da presença marcante da Igreja de~ Roma. Obstinada- 
mente, ele parte a luta num grande intento: convencer o caboclo 
a "confessar os seus pecados" e aumentar a freqüência as .mis- 

sas. Para isso, usa de todos os meios:
, 

- com seus conhecimentos de medicina natural, passa a 
fornecer remédios de ervas aos caboclos, e a embrulhar junto a 
persuasão a confissão; 

- constrói escolas para catequisar; 
pa. ÇDI O - reage as escolas sem relig 

- nega-se a sepultar os maçons defuntos. Era preciso dar 
exemplo aos vivos; 

- permanece dias no interior, com os "caboclos rudes". 
Verifica-se também que o referido frei teve papel impor- 

-tante na Guerra do Contestado, onde tentou convencer os serta- 
nejos crentes de "São João Maria" a desistirem de sua luta e de 
sua fé no "falso santo". Neste acontecimento histórico, os 
franciscanos desempenharam papel de confiança das forças ofi- 
ciais. 

Na verdade, em todos os momentos, os franciscanos desem- 
penharam papel de confiança das forças dominantes. Homens fruto 
de seu tempo, Frei Rogério e confrades se prestaram ao exercí-

~ cio da dominaçao ideológica, da imposição aos caboclos dos 
principios da obediência cega, e portanto submissa, as leis de 
Deus. De forma verticalista, bem como convinha a ordem estabe- 
lecida na sociedade de classes. Foram, enfim, agentes produto- 
res de cultura de submissão, em contrapartida a religiosidade 
popular como forma de protesto. 

Outras formas de dominação são identificadas, tais como: 
Educação escolar, Imprensa e outros bens culturais. 

Educação Escolar: Os filhos de fazendeiros tinham educa- 
ção especial. A escola é particular. Primeiro, o "professor de 

fazenda", a partir da segunda metade do século` XIX, supria a
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demanda de ensino pelos filhos dos fazendeiros. "Professor par- 
ticular, ambulante, o 'professor de fazenda', que nela ficava 
por alguns meses (....) e vivia mudando-se de uma para outra, 
onde houvesse filho de fazendeiro para ensinar a ler e a fazer 
as quatro operações" (COSTA, 1982:999). 

A partir do final do século xxx (1882) até 1910, os ia- 
geanos, filhos de fazendeiros mais abastados, freqüentam o Co- 
légio N. S. da Conceição, a margem do Rio dos Sinos, na cidade 
de São Leopoldo, dirigido pelos padres jesuítas. Ja a partir de 
1906 até 1932, quando é fundado em Lages o Colégio Diocesano, 
os lageanos abastados freqüentam o Ginásio Catarinense de Flo-

~ rianopolis, também dirigido por jesuítas, como o de Sao Leopol- 
do. Também reservado as elites dominantes, existiu em Lages, 
desde 1896, fundado por Frei Rogério Neuhaus, até o inicio des- 
te sëculo, o Colégio São José, dirigido pelos franciscanos. 

As filhas dos fazendeiros abastados - embora em numero 
menor do que os filhos homens - estudavam em escolas particula- 
res, inicialmente no Colégio São Jose, de São Leopoldo, das Ir- 
mãs Franciscanas, e depois, a partir de 1901, no Colégio Santa 
Rosa de Lima, das Irmãs da Divina Providência, em Lages. 

É nestas escolas, de disciplina rígida e de curriculos 
densos, especialmente na area das ciências humanas, que são 
formadas as elites dominantes da Região Serrana de Santa Cata- 
rina. Aosêdemais, restava a opção das poucas e pobres escolas 
publicas ou algum outro estabelecimento de ensino particular 
(aula particular) de menor importância. 

Do mesmo modo, por esta via da escola, as elites domi- 
nantes se mantinham ligadas ao movimento cultural e politico 
nacional, enquanto ao mesmo tempo mantinham isolados os diver- 
sos setores subalternos da população. 

A Imprensa: Mais de uma dezena de jornais, com maior ou 
menor tempo de vida, existiram desde 1883, quando da fundaçao 
de O Lageano, primeiro jornal editado em Lages, até o final da
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Primeira Republica. Todos, sem exceção, ligados a interesses de 
grupos dominantes da sociedade local. Assim, por exemplo, o E- 
cho da Serra, em 1885, era um veiculo dos conservadores (Parti- 
do Conservador), que suscitou, em 1886, a fundação de 0 Escudo, 
pelos liberais. O Gazeta de Lages, em 1892, era o veiculo dos 
republicanos e o Rebate, em 1893, era o veiculo dos republica- 
nos federalistas; o Imperial, de 1901, defendia os interesses 
maçõnicos. Em 1902, surgiu O Cruzeiro do Sul, sob a direçao de 
frei Pedro Sinzig. Em 1924, surge A Época, ligado a um segmento 
da família Ramos (Aristiliano), que se encontrava a1ijado_ do 
bloco do poder que ocupava a Prefeitura. Os nomes de maior des- 
taque nesses jornais, especialmente os articulistas, são os

~ mesmos alunos e ex-alunos dos colégios de Sao Leopoldo e Flo- 
rianópoiis. 

Outros bens culturais: A musica, o teatro e o cinema 
eram bens culturais reservados ao consumo dos mais abastados. 
Atividades não proibidas, mas seletivas, pelo custo ao consumi- 
dor. Os fandangos, bailes populares a base de sanfona, que por

~ tradiçao sempre foram uma atividade cultural e de lazer mais 
propria das classes subalternas,sañfiam as restrições. A Câmara 
Municipal estabelece que: 

"É absolutamente proibido, dentro da cidade, todos 
os divertimentos caseiros conhecidos com o nome de 
fandangos, sem licença da autoridade policial, pe- 

~ lo que pagará o impetrante a Camara Municipal a 
quantia de 10$O0O reis. O contraventor sera multa- 
do em quantia igual ao imposto e o dobro em rein- 
cidëncias e não tendo com que pagar sofrerá quatro 
dias de cadeia." (COSTA, 198211103). 

Assim, nos anos 30 deste século, confirmando um processo 
historico de mais de 160 anos, chega-se, na Região Serrana de 

Santa Catarina, a uma situação bem definida quanto as classes
~ sociais fundamentais e suas relaçoes. Tem-se uma classe domi- 

nante, com elites dirigentes muito bem preparadas, capazes de
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sustentar a "unidade, ainda que relativa, entre a teoria e a 
prática" e "classes dominadas ou 'subalternas' (que) participam 
de uma_concepção do mundo que lhes e imposta pelas classes do- 
minantes" (GRUPPI, l980:69). 

Em conformidade com GRAMSCI (l984:16), cabe as classes 
dominantes a tarefa de conservar a unidade de ideologia de todo 
o bloco social, que e cimentado e unificado precisamente por 
aquela determinada ideologia. Na posição gramsciana, "a ideolo- 
gia das classes dominantes corresponde a função histórica de-

~ las, e nao aos interesses e à função histórica - ainda incons- 
ciente - das classes subalternas" (GRUPPI, 1980:67-69). 

Através desses diversos canais - e certamente com a con-
~ tribuiçao de outros que uma investigação mais rigorosa eviden- 

ciaria - vimos "a ideologia das classes dominantes chegar as 
classes subalternas", onde construiu "a propria influência 
ideal, a propria capacidade de plasmar as consciências de toda 
a coletividade, a propria hegemonia" (GRUPPI, l980:68).

1 ~ Chegamos, portanto, aos anos 30, numa situaçao de hege- 
monia da classe dominante. Fazendo uso de GRAMSCI, podemos 
afirmar que hegemonia e: 

"capacidade de unificar, atraves da ideologia e de 
conservar unido um bloco social que não É homoge- 
neo, mas sim marcado por profundas contradições de 
classe. Uma classe e hegemonica, dirigente e domi- 

` nante, até o momento em que - atraves de sua ação 
politica, ideologica e cultural -, consegue man- 
ter articulado um grupo de forças heterogeneas, 
consegue impedir que o contraste existente entre 
tais forças exploda (....)" (GRUPPI, l980:70). 

Naquela situação de classes sociais historicamente pro- 
duzida, ficava muito dificil, quase impossivel, a emergência e 

~ N organizaçao de qualquer açao social'consciente no sentido de 

transformaçoes estruturais - no sentido do rompimento do bloco 
historico estabelecido e no encaminhamento do processo de cons-

1
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trução de um novo bloco historico. E, de fato, não se tem noti- 
cias de acontecimentos historicos apontando nessa direção; nem 
até 1930, nem ate muitas décadas posteriores, como veremos. As

~ classes subalternas da regiao se reduziam à condição de classe 
econômica, classe-em-si. 

Mas e, em parte, neste contexto historico que irrompe a 
Campanha do Contestado - 1911-1916. De fato, apenas parte da

~ Regiao Serrana, que delimitamos para efeito deste trabalho, 
serviu de cenario a Guerra do Contestado. Nessa região, o muni- 
cipio de Curitibanos foi o cenario principa1.* 

Portanto, justamente na parte da Região Serrana - Região 
Homogënea dos Campos de Curitibanos -, onde era maior a concen- 
tração de pequenos posseiros, "em geral essa gente usufruia a

~ terra, nao lhe importando ser proprietario, pois - a nosso ver 
-, na cultura do caboclo, a terra é um bem comum, que não se a- 

propria individualmente, mas se usufrui apenas. Da natureza se 

tirava o sustento da vida precária" (RIBEIRO, s.d.). 
~ ~ A Nessas condiçoes de reproduçao da existencia, esse cabo- 

clo está menos sujeito a dominação econômica a que esta exposto 
~ ~ o peao da fazenda. De qualquer modo, nao apenas o cabo- 

clo-roceiro-posseiro participou diretamente da Campanha. Outros
~ segmentos das classes subalternas da regiao participaram. Ao 

mesmo tempo, do ponto-de-vista dos movimentos populares atuais 
de toda a Região Serrana, o Contestado é um acontecimento his- 
tórico de suma importãncia¿ƒResgatar a historicidade do Contes- 
tado é estratégico no processo de.traçar perspectivas históri- 
cas para os atuais movimentos populares emergentes. 

Entretanto, em que pese as dimensões de verdadeira ca- 
tastrofe daquela guerra, onde somente'bom o sangue inocente de 
milhares de caboclos e o de entre 3 a 8 mil soldados da policia 
e do exércitollquase todo o efetivo nacional da epocafl, {é que] 

...
I se impôs a pacificaçao do Contestado.' (RIBEIRO, s.d.). Em que pese tenha si- 

›¬ do\mm.amflosa3de uma (ou de umas) das forças - de subalternos -
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articuladas naquele grupo de forças heterogëneas que constituía 
o quadro de hegemonia, não chegou o Movimento do Contestado, na 
leitura que dele fazemos, a provocar uma crise na ideologia 
dominante, capaz de levar a recusa de tal ideologia, fato que 
_iria coincidir com a crise politica das forças no poder(GRM$- 
ci). 

Em resumo, o movimento foi massacrado pelos blocos domi- 
nantes, de nivel local e nacional, antes que a supremacia des- 
ses blocos fosse ameaçada. Tal massacre foi possivel não só pe- 
la superioridade militar dos blocos dominantes, mas também pelo

~ fato de o movimento nao ter tido condições históricas de ir pa- 
ra além de seu carater messiãnico., ~ 

KO Contestado foi um movimento messiänico. Um fenômeno 
religioso que moveu milhares de caboclos - diretamente envolvi- 
dos ultrapassou os 20 mil que, de repente, se puseram em luta 
de vida ou morte liderados pelo monge José Maria, numa "guerra 
santa". O misticismo é que foi o espaço de unidade e de coesão 
militar interna dos caboclos em guerra.* 

O caboclo atuava militarmente, mas sem consciência teo- 
rica critica de sua ação. 

"O homem ativo de massa atua praticamente, mas não 
tem uma consciencia clara desta sua ação, que não 
obstante e um conhecimento do mundo na medida em 
que o transforma. Pode ocorrer, inclusive, que a 
sua consciencia teorica esteja historicamente em 
contradição com o seu agir." (GRAMSCI, 1984:14).

z~ 

Este contraste entre o pensar e o agir - uma consciência 
contraditória, a 

"coexistência de duas concepções de mundo, uma 
afirmada nas palavras e a outra manifestando-se na 
ação efetiva, (....) significa que um grupo so- 
cial, que tem uma concepção propria do mundo, ain- 
da que embrionaria, que se manifesta na ação, 
(....) toma emprestada a outro grupo social, por
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razoes de submissão e subordinação intelectual, 
uma concepção que lhe e estranha; e aquele (o pri- 
meiro) grupo afirma por palavras esta concepção, e 
tambem acredita segui-la, ja que a segue em 'epo- 
cas normais', ou seja, quando a conduta não e in- 
dependente e autônoma, mas sim submissa e subordi- 
nada." (GRAMSCI, l984:l4). 

O movimento messianico do Contestado foi assim. Os cabo- 
clos tomaram de empréstimo de monges as concepções místicas pa- 

~ A ra explicar e enfrentar a realidade de exploraçao economica e 
espoliação de direitos em que viviam. Tomaram de monges e de 
outros intelectuais projetos politicos que lhes eram estranhos, 
a defesa da monarquia, por exemplo. 

Mas o proprio GRAMSCI (1984:15) alerta que o grupo que 
toma de empréstimo as concepções "tem uma concepção propria do 
mundo ainda que embrionária". Para ele, "quando o contraste se 
verifica nas manifestaçoes vitais de grandes massas (....) não

~ pode deixar de ser expressao de contrastes mais profundos de 
natureza historico-social".

~ Portanto, mesmo numa situaçao de hegemonia de classe, 
onde 

"as classes subalternas são dominadas por uma 
ideologia que as atinge atraves de mil canais, sob 
a ação das classes dominantes, o fato e que as ne- 

, cessidades efetivas, as reivindicações inclusive 
relativamente espontâneas das classes subalternas 
impulsionam tais classes a ação, a lutar e a movi- 
mentar, a um comportamento mais geral que entra em 
contradição com a concepção do mundo no qual foram 
educadas." (GRUPPI, 1980:68). 

No caso do Contestado não nos parece dificil constatar 
que a contradição se evidenciou no campo ideológico - o misti- 
cismo foi a manifestaçao (social e cultural) evidente da con- 
tradição com a ideologia dominante. Mas que as raizes da con- 
tradição real se encontram no campo das necessidades materiais,
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da estrutura economica, isto ê, estão na exploração economica e 
na espoliação dos direitos as raizes da mobilização dos cabo- 
clos na "guerra santa". 

"So teremos compreendido profundamente o que houve 
nos sertoes do Parana e de Santa Catarina se con- 
siderarmos os fenomenos ai registrados como decor- 
rentes de uma crise de estrutura. Acumularam-se a- 
través dos anos problemas sociais de toda especie, 
nunca resolvidos, agravaram-se os conflitos laten- 
tes entre varias classes e camadas, e assim foram 
geradas fortissímas tensões (....) Podemos assegu- 
rar que (as tensoes sociais havidas) no Contestado 
se originaram principalmente no anseio de terras, 
de bem-estar e de segurança que era sentido pelo 
povo sertanejo; mais ali do que em qualquer outra 
parte do Brasil porque, entre outros motivos, se. 
assistia a entrega de lotes a colonos estrangei- 
ros. Esta aspiração coletiva se chocava com a or- 
ganização social e politica representada pelos co- 
roneis, a qual não apenas negava os meios institu- 
cionalizados de satisfazer as necessidades da mas- 
sa sertaneja, como ate privava da terra muitos que 
já a possuiam. Tal era o conflito basico que pro- 
vocava as maiores tensões, as quais se tornavam 
tanto mais acirradas quanto, na situação, se in- 
troduziam sentimentos nativistas, uma vez que a 
terra era entregue não a simples colonos - muitos 
dos quais, apesar de tudo, permaneceram despojados 
e vieram a participar da luta - mas a grandes com- 
panhias como a Brazil Railway e a Lumber." (IANNI, 

.19s4z122). 

Concluindo, retomamos a afirmação anterior de que o mo- 
vimento do Contestado foi massacrado militarmente, isto ê, a 
dominação foi mantida à força pelos blocos de poder. Os subal- 
ternos, no movimento, não tiveram condições de contrapor à di- 
reção intelectual e moral dos blocos dominantes uma capacidade 
dirigente propria. 

"A hegemonia avança com a afirmação da capacidade 
de direção politica, ideológica e moral daquela
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que, ate tal momento, era uma classe subalterna." 
‹GRuPP1, 19aoz79). 

~ ~ ~ Nao houve condiçoes intelectuais de elaboraçao da unida- 
de da teoria e da pratica. "(....) Uma hegemonia se _constroi 
quando tem os seus quadros, os seus colaboradores." (GRUPPI, 
l980:80). - 

"(....) uma massa humana não se 'distingue e não 
se torna independente 'por si', sem se organizar 
(em sentido lato); e não existe organização sem 
intelectuais, isto e, sem organizadores e dirigen- 
tes, sem que o aspecto teórico da ligaçao teo- 
ria-pratica se distinga concretamente em um estra- 
to de pessoas 'especializadas' na elaboração con- 
Ceitual e filøsófica." ‹cRAMsc1, 1984 21). 

Ao invés, serviu-se do messianismo, a consciência possi- 
vel naquelas condições dadas. 

"O movimento (messianico) sempre tem a mesma for- 
ma: a) um individuo religioso e levado a profeti- 
zar; b) apresenta-se como um enviado divino e 
anuncia os ultimos tempos; c) agrupa individuos e 
investe-os de poder místico e d) coloca-os dessa 
maneira acima das autoridades religiosas." (RIBEI- 
RO, s.d.).

, 

E o messianismo foi combatido pelas forças dominantes 
não apenas militarmente, mas simultaneamente, fazendo crer a 
toda a população do Contestado, com a propaganda, que o movi- 
mento era um movimento de fanaticos, indolentes e inativos. De 
forma que os grupos dominantes impuseram ao caboclo do Contes- 
tado - ao que restou vivo - também a sua direção intelectual e 

moral, mantendo, assim a supremacia14. A luta passa a ser iden- 
tificada pelo caboclo como sinonimo de derrota e se mantem, as- 

sim, passivo, submisso; pelo menos aparentemente, e até que no- 
vas condições históricas, capazes de faze-lo ressurgir das cin- 
zas, se criem e/ou sejam criadas.
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NOTAS 

"A fundação da Vila de Nossa Senhora dos Prazeres das La- 
gens, em 1766, pelos bandeirantes paulistas, tendo a frente 
Antonio Correia Pinto de Macedo, a mando do português Dom 
Luiz Antonio de Souza Botelho e Mourão, Morgado de Mateus, 
esta ligada a necessidade sentida pelos portugueses -de se 
instalar na região um posto militar avançado. Era preciso 
prevenir-se contra possiveis avanços dos castelhanos. As- 
sim, a fundação de Lages se justificava também por um obje- 
tivo politico-militar, qual seja facilitar a ligação com as 
posições estratégicas da Colônia do Sacramento, fundada ao 
norte do Rio da Prata." (SCHERER et alii, 1988). 

Em estatistica de 19.03.1883, levantada pela Câmara de La- 
ges, entre outros itens, destacamos: "189 - Situação da la- 
voura? Resposta: pouco representa. Seus principais produtos 
são: milho, feijão, batata, trigo, erva-mate e fumo. 199 - 
Existe cana-de-açucar? Resposta: ainda em experiência. Ha 
três ou quatro engenhos nos Baguais. A produçao não cobre o 
consumo. 219 - Qual a importação e a exportação? Resposta: 
exporta em grande escala: gado de corte, queijo, charque, 
erva-mate, couro, cabelo e fumo." (COSTA, 1982). 
Num relatorio da Câmara do Municipio ao Ministério da Agri- 
cultura, Comërcio e Obras Publicas, datado de 19.04.1887, 
encontramos: "Importação: consiste em farinha de mandioca, 
açucar, arroz, cafe, panos, ferragens, vidros, drogas, tin- 
ta e outros objetos, vindos da (....) Província do Rio 
Grande de sui, de eepitei deste, de eidede de são Jeeé e de 
outras povoações do iiteral". (cosTA, 1982). 

O Coronel Vidal Ramos Junior, um dos patriarcas da oligar- 
quia dos Ramos - um coronel dos coronéis - foi Governador 
do Estado de Santa Catarina de 1902 a 1905 e de 1910 a 
1914. 

Para LEAL (1986), o coronelismo é o resultado "da superpo- 
sição de formas desenvolvidas do regime representativo a 
uma estrutura econômica e social inadequada. Não é, pois, 
mera sobrevivência do poder privado, cuja hipertrofia é fe- 
nõmeno tipico da nossa historia colonial. É, antes, uma 
forma peculiar de manifestação do poder privado, ou seja,
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uma adaptação em virtude.da qual os residuos do nosso anti- 
go e exorbitante poder privado tem conseguido coexistir com 
um regime politico de extensa base representativa. 
Por isso mesmo, o coronelismo é sobretudo um compromisso, 
uma troca de proveitos entre o poder publico, progressiva- 
mente fortalecido, e a decadente influência social dos che- 
fes locais, notadamente dos senhores de terra. Não e possi- 
vel, pois, compreender o fenômeno sem referência a nossa 
estrutura agrária que fornece a base de sustentação das ma- 
nifestações de peder privado". (LEAL, iesõzao). 
Noutro momento de sua obra, LEAL refere-se ao "sistema de 
reciprocidade" como um "aspecto importantíssimo do corone- 
lismo", onde, para ele estäo: "de um lado, os chefes muni- 
cipais e os coronéis que conduzem magotes de eleitores como 
quem toca tropa de burros; de outro lado a situação politi- 
ca dominante no Estado, que dispõe do erário, dos empregos, 
dos favores e da força policial, que possui, em suma, o co- 
fre das graças e o poder das desgraças. É claro, portanto, 
que os dois aspectos - o prestígio proprio dos coronéis e o 
prestígio de empréstimo que o poder publico lhes outorga, 
são mutuamente dependentes e funcionam ao mesmo tempo como 
determinantes e determinados". (LEAL, 1986). 

Para alguns autores, como CARVALHO (Dicionario Historico 
Biográfico Brasileiro, CPDOC), o fenômeno do coronelismo é 
limitado a uma fase distinguivel do processo politico bra- 
sileiro. A República é o regime característico do corone- 
lismo, embora suas origens estejam no Imperio e na Colônia. 
Demarca como o fim do coronelismo o inicio da fase da revo- 
lução burguesa de 1930. ‹ 

Para LEAL, o coronelismo tem inicio com a decadência do 
mandonismo, que faz o coronel sentir a necessidade de esta- 
belecer compromissos com o Governo do Estado. Surge, por- 
tanto, a partir da expansão do poder estatal (fator politi- 
co), e da tendëncia econômica de decadência da agricultura 
(fator econômico). De um lado, surgem os governos estaduais 
no lugar das antigas províncias, totalmente eleitos e com 
amplos poderes politicos decisorios; e, de outro lado, ini- 
cia-se a decadência dos senhores da terra. 
Primeiro, a abolição do trabalho escravo (1888) e o advento 
do trabalho livre, e, logo depois, a proclamação da Repu- 
blica (1889). O primeiro fato historico significa a extra- 
ção de boa parte de poder do coronel, o poder de vida ou 
morte sobre os trabalhadores - caracteristica do mandonismo 
local -; o segundo da importancia ao voto dos trabalhadores 
rurais. O coronel não tem mais escravos ou "sub-escravos" 
para exercer o mando absoluto, mas e ele quem controla os 
votos dos trabalhadores rurais - "voto-cabresto", que ca- 
racteriza o coronelismo. (LEAL, 1986).
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Mas, se conforme CARVALHO (CPDOC), o inicio da fase da re- 
volução burguesa de 1930 marca de fato o fim do coronelismo 
enquanto estrutura de poder que permeava todos os Estados e 
toda a Nação Brasileira, o mesmo não ocorre em todo o pais, 
pelo menos nas estruturas de poder local. Na analise de JA- 
NOTTI (1987:80), "(....) o poder local não se enfraquece 
com a mesma intensidade em todo o pais. Ele se mantem, sob 
nova roupagem, ou se extingue nas areas de maior concentra- 
ção urbana, persistindo, nos mesmos moldes, em regiões de 
economia tradicional. Neste sentido, a Revolução de 30 ape- 
nas representa um momento em que se da um novo pacto so- 
cial, onde as oligarquias não estão ausentes". 

"O vocábulo coronelismo, introduzido desde muito tempo em 
nossa lingua, com acepção particular (....) deve incontes- 
tavelmente a remota origem do seu sentido translato aos au- 
tënticos ou falsos coronéis da extinta Guarda Nacional. Com 
efeito, alem dos que realmente ocuparam nela tal posto, o 
tratamento do coronel começou desde logo a ser dado pelos 
sertanejos, a todo e qualquer chefe politico. (....) A 
Guarda Nacional nasceu no dia 18 de agosto de 1831, tendo 
tido o padre Diogo Antonio Feijo como pai espiritual 
(....). Durante quase um seculo, em cada um dos nossos mu- 
nicipios existia um regimento da Guarda Nacional. O posto 
de coronel era geralmente concedido ao chefe politico da 
comuna (....). Eram, de ordinário, os mais opulentos fazen- 
deiros ou os comerciantes e industriais mais abastados, os 
que exerciam, em cada municipio, o comando-em-chefe da 
Guarda Nacional, ao mesmo tempo que a direção política qua- 
se ditatorial, senão patriarcal, que lhes confiava o gover- 
no provincial - tal estado de coisas passa da Monarquia pa- 
ra a Republica, até ser declarada extinta a criação de Fei- 
jóU(LEAL, 1986).

ç 

O mesmo Decreto criou o Exército Nacional de 22 Linha, e 
pelo artigo 22, ressalva os direitos e prerrogativas dos 
oficiais da Guarda Nacional, mediante a prestação de pro- 
vas. (COSTA, 1982:286). 

A õë Brigada de Cavalaria tinha por coronel-comandante o 
tenente coronel Belisário José de Oliveira Ramos. Belisá- 
rio, que ja em 1892 a 1895 tinha sido presidente do Conse- 
lho Municipal - poder executivo na época, que logo passou a 
superintendência -, assume em 1902 o cargo de Superinten- 
dente de Lages para deixá-lo somente em 1922. 
Um dos capitães-adjuntos do Estado-Maior da õë Brigada era 
Caetano Vieira da Costa. Este foi deputado estadual por va- 
rias legislaturas, secretario-geral do governo estadual por 
duas vezes, durante anos, na Primeira Republica, e Superin-
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¡ _ tendente do Municipio de Lages de 1927 a 1930. 

0 119 Regimento da õë Brigada de Cavalaria tinha como te- 
nente-coronel comandante o Major Vidal de Oliveira Ramos 
Junior que em 1903 foi promovido a coronel-comandante da 
lê Brigada. Vidal foi Superintendente dolwunicipio de La- 
ges de 1895 a 1902; nesse ano foi eleito vice-governador 
do Estado e substituido na superintendência por seu irmão 
tenente-coronel Belisário. Ainda em 1902, Vidal assume o 
cargo de governador e o exerce até 1905. Em 1910 volta pa- 
ra assumir o cargo até 1914. Durante o periodo da Primei- 
ra Republica foi também deputado estadual, deputado fede- 
ral e senador. ,

V 

0 coronel-comandante Vidal, ao assumir a lã Brigada, no- 
meou para seu Estado-Maior, entre outros, os oficiais ca- 
pitão-assistente Octacilio Vieira da Costa; para o comando 
do 19 Regimento de Cavalaria, o tenente-coronel João Jose 
Theodoro da Costa, que designou para major-fiscal o capi- 
tão Caetano Vieira da Costa. 
Octacilio Vieira da Costa foi superintendente-substituto, 
nomeado por seu sogro, o superintendente tenente-coronel 
Belisário Ramos. Foi deputado estadual por cinco legisla- 
turas e deputado federal durante a Primeira Republica. 
João José Theodoro da Costa, dentre outros tantos postos 
de comando na politica municipal, assumiu a presidência do 
Conselho Municipal de 1900 a 1905. ` 

Ambas as familias, Costa e Ramos, se constituíam em protó- 
tipos acabados da oligarquia rural de pratica coronelista 
do Brasil das primeiras décadas do século atual. Ocuparam 
alternadamente ou codividiram o poder publico municipal de 
Lages desde a Proclamação da Republica até 1973. 

"Pensar o povoamento da 'Villa de Nossa Senhora dos Praze- 
res das Lagens' é necessario encara-lo não so da perspec- 
tiva da defesa do território contra o inimigo castelhano, 
como comumente tem sido abordado pela historiografia ofi- 
cial, mas resgatar toda uma problemática de ordem so- 
cio-econõmica que o Brasil-Colônia engendrou pela adoção 
do trabalho escravo numa economia assentada no latifundio 
e voltada para o mercado externo, ' 

Dai ocorre a existência de uma imensa quantidade de pes- 
soas sem razão de ser para o sistema, paridas pelo proprio 
sistema, como caboclos, pretos forros, brancos pobres, que 
engrossavam o contingente de pessoas a serem utilizadas na 
fundação de vilas pelo interior da colônia. A ordem expe- 
dida pelo Morgado de Mateus a Antonio Correia Pinto de Ma- 
cedo, em 1776, deixava clara a intenção de aproveitar "os 
forros carijos administrados, que tiver noticia andam va- 
dios e não têm casa nem domicilio certo e nem são uteis a
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Republica (?)".Dessa forma a "Villa de Nossa Senhora 
Prazeres das Lagens", a partir de sua fundação, e -em 
tros momentos, constituiu-se num grande sorvedouro de 
classificados sociais, a exemplo de outras regiões da 
lõnia. 
A disputa pela Colonia do Sacramento, envolvendo Portugal 
e Espanha (1777), coloca a Vila de Lages como ponto obri- 
gatorio de passagem das tropas de Sua Real Majestade, tro- 
pas formadas por velhos, doentes e mendigos,' que, embora 
considerados inuteis, transformavam-se em uteis e muitos 
deles desertavam do corpo das tropas. E outros eram absor- 
vidos na propria região pelos mandantes locais. Antonio 
Correia Pinto de Macedo foi um dos mandantes que absorveu 
uma parte daqueles viventes. ` 

A deflagração do Movimento Farroupilha e da Revolução Fe- 
deralista de 1893 recolocaria Lages na mesma condição de 
outrora: a de absorver desertores. E muitos soldados, tan- 
to das tropas legalistas, quando dos rebeldes aqui encon- 
travam abrigo. Os que não se rebelavam contra a opressão e 
a exploração dos ricos proprietários de terras eram incor- 
porados ã ordem sÔcio~econÔmica vigente, trabalhando como 
agregados e peões, onde as relações de compadrio e o pa- 
ternalismo lhes possibilitava a visão de um mundo formal- 
mente livre. 
Ja nos anos iniciais do seculo XX, com a construção da es- 
trada de ferro São Paulo-Rio Grande do Sul pela empresa 
norte-americana Brazil Railway Co., o Planalto Serrano ca- 
tarinense recebe aproximadamente 10 mil homens que foram 
obrigados a servir como força de trabalho na construção da 
estrada de ferroJ'(SERPA, 1989). 

dos 
ou- 

des- 
Co- 

Conforme depoimento de um agricultor de Bocaina do Sul - 
Lages. 

Segundo COSTA, "o Colegio Nossa Senhora da Conceição, em 
prospecto relativo a 1899, lecionava as seguintes disci- 
plinas para o Curso Secundário: Religião, Português (com 
literatura), Latim, Alemão ou Inglês, Frances, Geografia, 
Matematica (inclusive Mecãnica e Astronomia), Desenho, 
Historia Natural, Fisica, Quimica e Logica". (COSTA, 
1982:1006). 

"A supremacia de um grupo social se manifesta de dois mo- 
dos: como dominação e como direção intelectual e moral. Um 
grupo social ë dominante dos grupos adversários, que tende 
a liquidar ou a submeter, inclusive com a força armada, e 
e dirigente dos grupos afins e aliados. Supremacia ê o do- 
minio e a direção. Pode-se dizer que ë domínio e hegemo- 
nia." (GRUPPI, 19ao:78).



2 MOMENTOS ExPREssIvos HISTORIÇAMENTE Paqpgzlpgfiz 
_- 1930 1 - 

Parece não muito problemático, a partir de uma leitura
~ dos principais movimentos da historia da Regiao Serrana de San- 

ta Catarina, concluir-se que ao final dos anos 20 deste século,
~ a regiao ja contava com a definição do tipo humano de trabalha- 

dor que viria predominar nos anos subseqüentes: o caboclo ser-
~ rano (peao e roceiro) forjado na historia continuará o tipo 

predominante de trabalhador na roça e na fazenda: sera também o 

principal elemento humano trabalhador na industria da madeira. 
Segundo levantamento feito por MARTENDAL (1980:48), "apenas 

z ~ ~
0 8,3Á dos trabalhadores da industria madeireira nao sao cabo- 

clos". 
*Comparada com outras regiões do Estado de Santa Catari- 

~ ~ 
na, a Regiao Serrana recebeu levas pequenas da imigraçao euro- 
›. . › . ‹ . 

f 1 » pela do final do seculo passado e inicio deste seculo . Alem de 
pequena quantidade, ou exatamente por isso, estes imigrantes 
receberam mais influências (culturais) dos caboclos do que a

~ eles influenciaram. Percebe-se, hoje, na Regiao Serrana, um ti- 
po descendente de imigrante "acaboclado". ` 

I _ ~ Parece tambem que nao seria forçado afirmar que este ca- 
boclo se constitui num tipo de individuo de grande bravura, no 

*fleafirmamos que nossa preocupação com o periodo que antecede a 1983 se li- 
mita a evidenciar elementos da Historia da Regiao Serrana de Santa Catari- 
na essenciais para a discussão do periodo subseqüente, cenario historico 
do objeto desta dissertação. Entretanto, e necessario certo rigor nos cri- 
terios de mapeamento desse periodo, tal e sua importancia na produçao his- 
torica do periodo atual.



z - 
~ -53 

geral um destemido. Mostrou-se valente e temido guerreiro nos 
conflitos de que fez parte - no Contestado foi um bravo. Tem 
sido muito comum em toda a historia da região as disputas de 
valentia entre caboclos - intrigas que se arrastam ao longo do 
tempo entre famílias, com sucessivos entreveros resultando nor- 
malmente em baixas para um ou ambos os lados. C 

Portanto, de um lado, constatamos um tipo humano dado as 
"peleias" - um individuo bravo, guerreiro, - capaz até de sus- 
tentar "guerrras messiãnicas", como o fez no Contestado; do ou- 
tro lado, a historia desse caboclo trabalhador coletivo desde o 
Contestado é uma historia de submissão e passivismo. Na cidade 
e no campo, na historia da Região Serrana de Santa Catarina, 
estiveram ausentes todas as grandes lutas operãrias e as gran- 
des lutas camponesas de ãmbito nacional que marcaram outras re- 
giões do pais. Somente agora, nesta década, os trabalhadores da

~ regiao se integram - organizados enquanto classe para si - a 
lutas populares regionais com caracteristicas nacionais. 

Partimos do suposto que a postura submissa, e até passi- 
va, dos trabalhadores - ou das classes populares em geral - da 
Região Serrana em seu conjunto ê a expressão histórica das re- 

~ f A laçoes dos poderes politicos e economicos que se interagem dia- 
lética e organicamente em processos de dominação politica e ex- 

~ A propriaçao economica a que sempre estiveram expostos, acabando 
por constituir-se em classes subalternas. . 

Com GRAMSCI (In: PORTELLI, 1983:30), podemos entender a 

dominação politica, enquanto função do Estado, que corresponde 
ã coerção "para conformar as massas populares ao tipo de produ- 
ção e economia de um determinado momento". O Estado, enquanto

~ sociedade politica, aparece com a funçao do exercicio da manu- 
tenção, pela força da ordem estabelecida. "Nesse sentido ela (a 
sociedade politica) não se limita ao simples dominio militar 
mas igualmente ao governo juridico, força 'legal'". Assim: 

"A sociedade politica possui, pois, caracteristi-

\
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cas bem definidas: agrupa o conjunto das ativida- 
des da superestrutura, que dizem respeito a funçao 
de coerção. Nesse sentido, ela e um prolongamento 
da sociedade civil; (....) o momento politico mi- 
litar e o prolongamento e concretização da direçao 
economica e ideologica que uma classe exerce sobre 
a sociedade." (PORTELLI, l983:31). 

Estado também entendido enquanto sociedade civil é defi- 
nido em GRAMSCI como "o conjunto dos organismos, vulgarmente 
ditos privados, que correspondem a função de hegemonia que o 
grupo dominante exerce em toda a sociedade" (In: PORTELLI, 
l983:22), a direção moral e intelectual de uma determinada so- 
ciedade. Portanto, o Estado e entendido no sentido gramsciano 
de Estado ampliado (sociedade politica mais sociedade civil). 
Equivale dizer que o processo de dominação politica, enquanto 
função do Estado, se concretiza no seio da superestrutura. 

A outra face da dominação/submissão, a "expropriação 
A ~H economica , entendemos enquanto processo de apropriaçao privada 

- que leva a acumulação - do sobretrabalho social por parte de 
grupos minoritários em sistemas sociais determinados, onde lhes 
são favoráveis as relações de forças. Processos que ocorrem,

~ portanto, no meio da estrutura econômica, visto que as relaçoes 
de forças sociais estão 

"(....) estritamente ligada a estrutura, objetiva, 
independente da vontade dos homens, (....) (e e 

* ai) na base do grau de desenvolvimento das forças 
materiais de produção (que) obtem-se os grupos so- 
ciais (e) cada um dos quais representa uma funçao 
e tem uma dada posição na propria produção." 
(GRAMSCI, l978:l92).

~ Para GRAMSCI (In: PORTELLI), a relaçao entre os poderes 
politicos - a superestruturae cm poderes econômicos - estrutu- 
ra - é uma relaçao orgânica e dialética que age no sentido da

~ formaçao do bloco historico: 

"Essa organicidade e definida abstratamente (....)
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como a necessidade de o movimento superestrutural 
do bloco historico evoluir nos limites do desen- 
volvimento da estrutura, man tambem, muiu concre- 
tamente, como a obra dos grupos sociais encarrega- 
dos de gerir as atividades superestruturais (os 
intelectuais)2 (....) Enfim, a relaçao entre esses 
dois momentos do bloco histórico e uma relaçao 
dialetica entre dois momentos igualmente determi- 
nantes: o momento estrutural, pois ele e a base 
que engendra diretamente a superestrutura, que no 
inicio e apenas o seu complexo: durante o periodo 
considerado, a superestrutura so podera desenvol- 
ver-se e agir entre limites estruturais bem preci- 
sos: assim, a estrutura influi constantemente so- 
bre a atividade superestrutural. O momento eti- 
co-politico desempenha de qualquer modo, em funçao 
dessa base, um papel motor. É ele que desenvolve a 
consciencia de classe dos grupos sociais, que os 
organiza politica e ideologicamente; no seio da 
superestrutura, entao, desenrola-se o essencial do 
movimento historico e a estrutura torna-se o ins- 
trumento da atividade superestrutural. A fraqueza 
ou importancia desta ultima podem, inclusive, li- 
-nitar a evolução da estrutura, seja mantendo o an- 
tígo bloco historico, seja não superando o nivel 
trade-unionista da correlação de forças." (PORTE- 
LL1, 198:-3:47 e 56). 

Com tais pressupostos, tentaremos analisar o DPOCGSSO 
histórico de dominação/submissão - as relações de forças - na 
relação das classes sociais identificada na Região Serrana de 
Santa Catarina. Estamos cientes do risco ao qual GRAMSCI 
(1978z19o) alerta sobre análises histórico-políticas, em saber 
encontrar a justa relação entre o que e orgânico (relativamente 
permanente) e o que e ocasional (conjuntural). Entretanto, e 

necessario correr o risco, visto que importa-nos fundamentar 
historicamente uma pratica concreta atual. 

Dada esta intenção, desenvolveremos o estudo tendo por 
base a historia da região, dividida em periodos, que retratam 
as diversas formas de expressão do autoritarismo como uma me- 

~ Í "' diaçao dos blocos historicos de dominaçao de classe. Neste ca- 
so, o "coronelismo", o "populismo", a "tecnocracia", que são
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identificados como expressão do autoritarismo - expresso funda- 
mentalmente na superestrutura politica - tomados como "reflexos 
do conjunto das relações sociais de produção", considerando que 
num primeiro momento estes elementos agem sobre as forças so- 
ciais de produção, na tentativa de perpetuação do bloco histo- 
rico. 

Nesta relação orgânica, entre o politico e o economico, 
durante o primeiro periodo de autoritarismo, que classificamos 
como mediado pelo "coronelismo", serão destacados momentos his- 
toricamente expressivos, particularmente ao nivel da estrutura 

A ~ ~ economica. Sao momentos delimitados nao necessariamente a par- 
tir de marcos históricos, que aparecem em primeiro plano como 
de peso local; mas sim marcos históricos como expressão de re- 
laçoes mais amplas, embora a situação que interessa ser com-

~ preendida é a local - Regiao Serrana de Santa Catarina. 

2.1 ECONOMIA DECADENTE, CORONELISMO VIGOROSO, TRABALHADOR SUB- 
MISSO - 1930/1945 - `

~ No capitulo anterior, situamos a Revoluçao de 30 como o 

marco da decadência do coronelismo no Brasil. Em Santa Catari- 
na, mais especificamente na Região Serrana, ë possivel verifi- 
car que o dominio das relações coronelistas ë fortemente manti- 
do no periodo pos-revolução. So identificamos como data-simbolo 

z... 

da morte do coronelismo na sua fonna original na regiao o ano de 1972 (novem- 
bro) quando é eleito _a prefeitura de Lages o primeiro Ie legítimo re- 
presentante do populismo de carater urbano, Juarez Furtado. Em 
nome do eleitorado urbano, Furtado substitui o ultimo represen- 
tante da oligarquia dos Ramos, Áureo Vidal Ramos, que ocupou 
aquele cargo em nome do eleitorado ainda de caracteristicas ru- 
rais. O coronelismo pressupõe, conforme LEAL (1986), a deca- 
dência do senhor de terra, que perde o seu poder na medida do 

fortalecimento do Estado; ao mesmo tempo o coronelismo funciona 
como mecanismo de conservação de um certo poder privado resi-
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~ dual, e este processo de conservaçao do poder privado residual 

se da com o uso do poder que o Estado empresta. O Estado - o 
Governo -, por sua vez, não prescinde, ainda,“ daquele poder 
privado residual. Dai a continuidade da relaçao de compromissos 
mutuos. Nessas condiçoes, ` ›' 

"(....) o coronelismo (....) pressupõe a decaden- 
cia da nossa estrutura agrária; e preciso notar, 
porem, que nesse processo de decadência, ha um 
ponto otimo para o desenvolvimento pleno do siste- 
ma, o qual, por sua vez, procura estabilizar aque- 
la situação favoravel^e consolidar, por meios po- 
liticos, o poder privado residual que o caracteri- 
za (....) O fortalecimento do poder publico não 
tem sido, pois, acompanhado de correspondente en- 
fraquecimento do coronelismo; tem, ao contrario, 
contribuído para consolidar o sistema, garantindo 
aos condutores da maquina oficial do Estado quí- 
nhão mais substancioso na barganha que o configu- 
ra. Os proprios instrumentos são utilizados, para- 
doxalmente, para rejuvenescer, segundo linhas par- 
tidarias, o poder privado residual dos 'coro- 
né1S'.¶ (LEAL, 1986 252 e 255). 

Foram, certamente, os meios politicos utilizados pelas 
oligarquias locais instrumentos basicos de sobrevida ao seu po-

~ der privado na Regiao Serrana. Se a partir do final desse pe- 
riodo a oligarquia dos Ramos - a dominante - e outros pmxmiros 
já deixavam de ser um grupo parental, senhores de terras, apa- 
rece de:todo modo, como grupo politico, com seus lideres e in- 
telectuais bem definidos, e isto possibilitava a manutenção do 
"ponto otimo para o pleno desenvolvimento do sistema" - o coro- 
nelismo. 

Parece-nos evidente, de qualquer maneira, que a altera- 
ção da estrutura agraria e condição importante para a decompo- 
sição do "coronelismo". O processo de desagregação dessa estru- 
tura tem sido lento. ' 

' -.. 

"Essa estrutura continua em decadência pela açao
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se 
corrosiva de fatores diversos, mas nenhuma provi- 
dencia politica de maior envergadura procurou mo- 
difica-la profundamente, como se ve, de modo' sin- 
tomático, na legislação trabalhista, que se detêm, 
com a cautela, nas porteiras das fazendas. O re- 
sultado e a subsistência do 'corone1ismo', que se 
adapta aqui e ali, para sobreviver, abandonando os 
aneis para conservar os dedos." (LEAL, l986:256). 

O municipio de Lages é exemplo de morosidade na desagre- 
gação da estrutura agrária de base na grande propriedade e pe- 
cuária extensiva; dai a sobrevivência do "coronelismo" por tan- 
to tempo. Podemos dizer que o "coronelismo", enquanto força po- 
litica hegemõnica na Região Serrana, desapareceu com o fim da 
oligarquia dos Ramos, mas ainda subsiste como forma de manifes- 

... O ~ 

taçao de poder. Com isso,entendemos o "coronelismo" num proces- 
so evolutivo que tem suas raizes no mandonismo. A União Demo- 
cratica Ruralista (UDR), no ano de 1988, não deixa de ser uma 
forma de "coronelismo" ou, se preferirmos, um "neocoronelísmo".Q 

Convém, entretanto, distinguir neste longo periodo de 
vivência do coronelismo, diferentes formas de sua expressao. 
Processos de mutação da forma de exercicio do autoritarismo das 
classes dominantes sobre as classes subalternas. O que poderia- 
mos chamar de coronelismo/clientelismo, uma forma de expressão 
do "coronelismo" em sua fase final de existência, na qual a ma- 
quina publica e o principal instrumento do "coronel" na presta- 
ção de favores a "clientela" - base social de sua sustentação 
no poder. 

Em toda a Regiao Serrana de Santa Catarina, Lages ë o 
municipio-polo de influência politica, ou seja, a sede das oli- 
garquias de maior poder e influência na região. A oligarquia 
dos Ramos, alijada que estava do poder publico municipal na 
cerca de uma década, reassume em 1930, para só deixa-lo em 
1973. Até 1947, na condição de ímzewentora, O que faciiitava O 

manuseio da maquina publica de forma mais coerente com os prin- 
cipios dos que sustentam o "coronelismo". A partir de 1947, a
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ocupação do cargo de prefeito se da através de eleições munici- 
pais - agora, sob as condições de relações economicas e sociais 
menos patrimoniais que na Primeira Republica, quando também ja 
se "elegiam" os prefeitos (superintendentes) fortalecedores da 
pratica do clientelismo. 

Nos anos 30-45, que poderiamos chamar a primeira fase da 
revolução burguesa no Brasil,estarëo esteve tão presente na

~ Regiao Serrana de Santa Catarina. 
No nivel local, é um periodo que se caracteriza pela in- 

tensificação de uma crise na produção pecuária, que teve inicio 
nos primeiros anos da decada de 20. Apesar da crise na pecua- 
ria, base estrutural do "coronelismo", este tem um momento de 
revigor, pois o controle do poder publico no nivel' local e 

no nivel do Estado Federado volta as mãos da oligar- 
quia dos Ramos, que o exerce no sentido de revitalizan 
desde o seio do Estado, as suas situações pri- 
vadas. Agora, com maior nitidez, é menor oppo- 
der privado (a posse da terra) que da sustentação ao poder po- 
litico (de dominação) do "coronel", e maior o poder publico, do

~ qual o coronel dispoe, para distribuir graças aos amigos e 

"desgraça" aos adversários. Por outro lado, neste periodo não 
se tem notícias de movimento popular algum, seja de carater 
messiânico ou de qualquer outra natureza; e isto nos leva a 
crer que setores das classes subalternas na região passavam por 
um periodo de assimilação de derrota - militar e politica -, 

ainda reflexo da derrota na.campanha do Contestados; outros se- 
tores sofriam reflexos da crise na pecuária e a falta concomi- 
tante de outras alternativas econômicas que acaba por excluir 
trabalhadores. E tmkm os setores subalternos estavam sofrendo 
forte pressão ideológica pela intensificação das relações no 
interior da sociedade civil, notadamente a partir da ação ins-

~ titucional e evangelizadora da Igreja Catolica e da expansao do 
ensino. A
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Assim, temos que na historia do Brasil Republicano a re- 

volução de 1930, com Getulio Vargas, significou o fim da poli- 
tica de oligarquias rurais, de base coronelista, e o inicio, 
propriamente, da afirmação de uma politica burguesa, de Mbase 
urban0_industrial. "A Revolução de 1930 representou uma vitoria 
da cidade sobre o campo, isto é, das classes sociais urbanas 
sobre as classes sociais rurais." (IANNI, 1977:117). Assim, 
chega-se até a eleger-se a queda de Flores da Cunha do Governo 
do Estado do Rio Grande do Sul, em 1937, como o simbolo do ter- 
mino definitivo da polítioa dos coronéis. 

"(....) o que caracteriza os anos posteriores a 
Revolução de 30 e o fato de que ela cria condiçoes' 
para o desenvolvimento do Estado burguês (em grifo 
nosso) como um sistema que engloba instituições 
politicas e economicas, bem como padrões e valores 
sociais e culturais de tipo propriamente burguês. 
Enquanto manifestação e agente das rupturas estru- 
turais internas e externas, a Revoluçao implicou 
uma derrota (....) do Estado 'oligarquico'." (IAN- 
NI, 1977z14).

‹ 

Mais adiante, IANNI (1977:18), falando do significado da 
Revolução de 30, conclui: 

"(....) a Revolução de 1930 (que depos Washington 
Luiz) representa uma ruptura politica e, tambem, 
economica, social e cultural com o Estado oligar- 
quico vigente nas décadas anteriores. Alias, e o 
proprio Estado oligarquico que se rompe inteira- 
mente, pela impossibilidade de acomodarem-se e 
concilíarem-se os contrarios,liberados pela crise 
politica e econõmica mundial e interna." 

Por este mesmo caminho trilha OLIVEIRA (1984), quando 
analisa o processo politico e econômico da Primeira Republica, 
que desembocou na Revolução de 1930. Para ele, o Brasil dos 

anos que antecederam a Revoluçao foi marcado por uma economia 
agro-exportadora, que bloqueava o desenvolvimento do capitalis-
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mo urbano industrial. No seu entender, 

"(....) enquanto se inviabilizava em si mesma, a 
economia agro-exportadora bloqueava o avanço da 
divisão social do trabalho no rumo do capitalismo 
industrial, na medida em que reiterava os mecanis- 
mos da intermediação comercial e financeira exter- 
na, que nada tinha a ver com a realização interna 
do valor da produçao de mercadorias dos setores 
nao exportadores. O financiamento da acumulação de 
capital nos setores não exportadores nao passava 
pela intermediação comercial e financeira externa 
tipica da economia agro-exportadora, que consumia 
a maior parte do excedente social produzido 'não 
apenas pelas atividades de exportação, mas pela 
totalidade do sistema economico. 
(....) Apoiando-se as receitas federais principal- 
mente nos impostos sobre a importação e secunda- 
riamente sobre o consumo, verifica-se que, longe de 
ter havido transferencia de recursos ou de renda do 
setor exportador para os demais setores, houve o 
contrário." (OLIVEIRA, 1984z33). 

OLIVEIRA conclui que este movimento vai dividir em "clas- 
ses sociais antagonicas" as personas do capital... "A burguesia 

,
. agraria se transforma em oligarquia anti-burguesa". O proprio 

monolitismo oligarquico rural acaba por romper-se. Gera-se uma 
crise de hegemonia quando setores oligarquicos de outras re- 
giões do pais se voltam contra a oligarquia cafeicultora - he- 
gemõnica - paulista. Esta crise vai mobilizar forças poderosas 
no seio das proprias olígarquias rurais contra o poder oligar- 
quico vigente. E, ainda, segundo OLIVEIRA, 

"no seu rastro, terminando por impor-se serao os 
novos interesses burgueses, sera a nova forma de 
produçao do valor, (....) que darão a pauta (....) i 

`. quando se reorienta principalmente a intermediaçao 
comercial e financeira que de externa passa para 
interna, depois de demonstrar in extremis (grífo) 
a inviabilidade da permanência da economia a- 
gro-exportadora." (OLIVEIRA, 1984:34). 

Também LEAL (1986) elege o ano de 1930, aliás a Revolu- 
ção de 1930, como o marco fundamental da decadência do corone-

-¬
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lismo. Embora ele deixe claro que a base de sustentação do co- 
ronelismo, que é a estrutura agrária, não foi atingida pela Re- 
volução, o que significa que, em que pese a vitoria da cidade 
sobre o campo, da burguesia urbano-industrial sobre a burguesia 
agrária, fica ainda patente um "resíduo" de poder dos coronéis. 
Neste sentido, LEAL diz: . 

"Realmente em 1930 a economia brasileira ja não se 
podia considerar essencialmente rural, porque a 
produção industrial rivalizava com a produção, 
porque a produção agricola e a crise do 
cafe haviam reduzido o poder eco- 
nomico dos fazendeiros, em confronto com 
o dos banqueiros, comerciantes e industriais. Con- 
comitantemente, haviam crescido a população e o 
eleitorado urbano, e a expansão dos meios de co- 
municação e transportes aumentara os contatos da 
população rural com inevitáveis reflexos sobre sua 
conduta politica." (LEAL, l986:256). 

Convergem esses autores e outros, no essencial quardo 
tratam do significado politico da Revolução de 1930. Afirmando

‹ 

que foi uma vitoria do urbano sobre o rural, da economia indus- 
trial - voltada para a substituição de importações - sobre a 
economia agro-exportadora. 

Esta é regra válida para o Brasil na sua totalidade. Não 
parece haver duvida. Nos anos que se seguem a Revolução de 30, 
vai se consolidando novo bloco de poder no Brasil, de composi- 
ção industrial-agrário e, logo depois, propriamente industrial 
e de carater nacionalista. 

Embora com base, outra vez, em São Paulo, o novo bloco 
de poder vai se consolidar a partir de novas alianças em nivel 
de pais. 

"o Instituto do Açúcar e do Álcool, de 1933, 0 .ES- 
tatuto da Lavoura Canavieira, de 1943, o Conselho 

. Federal de Comércio Exterior, de 1934-44, (....) 
_configuram os novos interesses e laços em que se 
funda o bloco de poder, que se configura, desen-
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volve e transforma ao longo da Revolução de 30, 
Estado Novo e Populismo." (IANNI, l984:254). 

Esta, no geral, é regra valida, também, para o Estado de 
Santa Catarina, apesar de ter sido justamente no caldo da Revo- 
lução que se reabilitou a facção politica mais poderosa da Re- 
gião Serrana e de toda a unidade federada - e justamente neste 
fato assenta-se uma contradição importante na historia da Re- 
gíão Serrana, enquanto se diferencia da regra geral. A oligar- 
quia Ramos, que não encabeçava o poder executivo municipal des- 
de 1922, e o estadual desde 1914, vê-se, agora, tendo apoiado 
Getúlio vargas, reabiiítada. 

Assume o Governo do Estado, como interventor, em 17 de 
abril de 1933, o lageano Coronel Aristiliano Ramos. 

Naquela trama estrutural e no embalo daquela conjuntura 
politica e econômica o Coronel estabeleceu como metas priorita- 
rias do seu governo "um impulso maior a industria, à saude fu- 
blica e aos meios de comunicação e transportes". (COSTA, 
1984:1309), o antídoto do coronelismo, portanto. 

Em 19 de maio de 1935 foi eleito governador Nereu Ramos. 
Também lageano da mesma oligarquia Ramos. Era primo do Coronel 
Aristiliano, com quem, alias, disputou aquele pleito. Nereu não 
ostentava o titulo de Coronel mas de "Doutor", era advogado - a 
outra face das familias oligarquicas. 

O Governador Nereu Ramos foi confirmado no comando do 
executivo, como interventor federal, em 27 de novembro de 1937, 
por iniciativa de Getulio Vargas, pelos poderes que lhe confe- 
ria o Estado Novo a partir do golpe de Estado de 10 de novembro 
daquele mesmo ano, e nele permaneceu até o fim do Estado Novo. 
Segundo analises de COSTA, 

"(....) Politicamente, atuou sempre com vistas 
ao que haveria de acontecer quando o pais, mais 
dia menos dia, entrasse em regime constitucional. 
Seu ponto de apoio mais importante em tal setor
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seria Lages, onde seu irmão Vidal Ramos Junior era 
lider incontestável (....) Em Florianopolis, alem 
do apoio do ex-governador Aderbal Ramos da Silva, 
seu sobrinho, tinha Nereu a valiosa e sempre aten- 
ta colaboração de outro irmao (...,) Celso Ramos; 
E, para fechar o quadro dos fatores com que jogava 
no campo politico, dispunha na capital da Republi- 
ca de dois delegados ativos (;;r,) - Hugo~ e *Joa- ,_ 

ø ~' ' 
` ' 

quim Ramos - tambem irmaos." (COSTA, lQ82:i335).'~> 

Por estas palavras do autor, pode-se perceber a' afirma- 

ção da oligarquia Ramos no exercicio do poder politico no seio 
do Estado. Exercicio hegemõnico no nivel local e .no _nive1' da 
unidade federada, e apoiado no nível federal. Mas os tempos de 

apos a Revolução de 30 eram outros que não mais o de Estados 
oligarquicos para o exercicio do poder no governo, também do 

Estado de Santa Catarina. Nereu, por exemplo, exerceu' o cargo 
por nove anos consecutivos, adotando postura nacionalista e de 

~ I 

modernizaçao, coerente, portanto, com os principios da revolu- 

ção burguesa, que caracteriza o primeiro periodo de Vargas. 
É importante salientar também que a 

"Sua administração teve dois aspectos especialmen- 
te relevantes. O primeiro foi sua obra viária, 
que, na epoca, dotou Santa Catarina das melhores e 
mais bem conservadas rodovias do pais. O outro, no 
plano politico, foi o dos conflitos com pondera- 
veis parcelas da colônia alemã simpatizantes do 
nazismo e do integralismo." (CARVALHO, In: Dicio- 
nario Historico-Biográfico Brasileiro, CPDOC). 

A sua administração foi tambem marcada pelo apoio a cam- 
panha de nacionalização do ensino em Santa Catarina, visando,

~ especialmente, substituir as escolas em lingua alema por esco- 
las publicas brasileiras. Para isso, 

, ~. 

"Desenvolveu intensa atividade na area da educaçao 
publica durante sua interventoria. Entre outras 
medidas, criou a Inspetoria Geral das Escolas Par-

.z
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ticulares e Nacionalízaçao do_Ensíno." (CARVALHO, 
In: Dicionario Historico-Biografico Brasi1eiro,1 
cvnoc). C

. 

Tambem na area da saude publica teve atuação_modernizan§“ 
te. Instalou postos de saude nos municípios e construiu o *edi- 
ficio do Departamento de Saude Publica, de grande significado 
para a area da saude no Estado. 

I I . 

Enfim, as variaveis historicas imprimiram no Brasil, no 
periodo pos Revolução de 30, um processo de modernização geral, 
de industrialização, de urbanização, de extermínio do poder 
oligarquico ruralista, que ocupava os governos estaduais, atin- 
gindo também o Estado de Santa Catarina. Entretanto,sasepode 
afirmar que, no ambito estadual, a continuidade da oligarquia 
dos Ramos no Governo do Estado apos a Revolução de 1930 não 
sigüíicmla continuidade da pratica politica coronelista, o mes- 
mo não se pode afirmar referente ao âmbito municipal de Lages e 

dos municípios de sua area de influência. Ao contrario, a Revo- 
lução de 1930 significou para Lages, tão somente, uma troca de 
personagens no palco politico. A trama continuou a mesma que 
vinha se desenvolvendo desde o inicio da Primeira Republica. 

Chega-se a Revolução de 30 e a aliança liberal que 
apoiava Getulio Vargas, em Lages e em todo o Estado de Santa 
Catarina, tinha seus alicerces na oligarquia Ramos - naquele 
momento fora do governo municipal e estadual. Em Santa Catari- 
na, Vidal Ramos, tendo agora ao seu lado o filho Nereu e o so- 

brinho Aristiliano, formavam o tripé basico de apoio a Getulio. 
Aristiliano comandava a serra e Nereu o litoral. Vidal era o 

chefe nominal. ' 

Não encontramos outras razões a esse apoio a Vargas se- 

não a disputa de oligarquias internamente ao Estado de Santa 
Catarina. 

Assim como coube a Vargas, ele mesmo um fazendeiro e 

caudilho, chefe de oligarquia que caracterizava a Velha Repu-
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blica, liderar o movimento burguês no nivel nacional, coube aos 
Ramos, por razões de conjuntura, liderar o mesmo movimento no 
nivel estadual e local. Portanto, uma revolução burguesa lide- 
rada por facções de oligarquias rurais rompidas - no ambito na- 
cional - com as oligarquias cafeeiras de São Paulo. Tanto no 
nivel nacional quanto no nivel de Estado Federâdo (Santa Cata- 

~ ~ rina) e regional (Regiao Serrana), nao foram os setores moder- 
nos da sociedade, setores que propugnavam um modelo de desen- 
volvimento urbano-industrial, que lideraram a revolução burgue- 
sa. De qualquer modo, as condições históricas estavam postas 

~ ø ^ para que a Revoluçao fosse de carater burgues no plano nacional 
e catarinense. Os homens que lideraram aquele movimento histo-

~ rico o fizeram sem que pudessem decidir sobre as condiçoes de 
faze-lo. Neste aspecto, fazemos uso da idéia de MARX para di- 
zer: 

"Os homens fazem sua propria historia, mas não a 
fazem como querem: não a fazem sob circunstancias 
de sua escolha e sim sob aquelas com que se de- 
frontam diretamente, regadas e transmitidas pelo 
passado" (MARX, l978:329). 

~ - 

A revoluçao burguesa significa o desenvolvimento de um 
capitalismo nacional de base urbano-industrial. A grande de- 
pressão econômica (1929-1933) e a Segunda Guerra Mundial 
(1933-1945) são fatores de favorecimento da expansão da econo- 
mia industrial brasileira: primeiro, porque o fechamento do 
mercado mundial para os produtos agrícolas brasileiros - café, 
especialmente - força o pais a reverter a politica economica a- 
gro-exportadora para politica de estímulo a industria. Segundo, 
porque a falta de divisas nos cofres brasileiros e as economias 
de guerra nQS¡Efi5@;dO5quais o Brasil importava produtos manufa- 
turados - estes paises agora concentram esforços na industria 
de guerra -, limitavam as importaçoes brasileiras e forçam o 

Brasil a produzir manufaturados para atender ao mercado inter-
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no.-Articulado a essas condições objetivas, também 

"pouco a pouco, o nacionalismo econômico reve- 
lou-se como uma manifestação de ideia de desenvol- 
vimento, industrialização e independencia, em face 
dos interesses economicos dos paises dominantesfl A 
ideia de economia nacional implicava na nacionali- 
zaçao das decisoes sobre politica`economica.` Por- 
tanto o nacionalismo economico compreendia a ideia 
e a decisao de criar um capitalismo; nacional." 
(IANNI, 1977zô9). ~

. 

Nessa fase politica do nacional-desenvolvimentismo, o 

Estado passa a intervir na economia e começa-se ai o exercicio 
das idéias do planejamento economico nacional: a partir, justa-

~ mente, da intervençao do Estado. Com base em ideologia naciona- 
lista, entre outras medidas, por exemplo, o Estado institui 

~ A normas que regem a participaçao estrangeira na atividade econo- 
mica nacional. 

No caso da Regiao Serrana de Santa Catarina, as condi- 
~ r I 

çoes historicas objetivas postas nesse periodo, por um lado, 
não forçavam ou nem eram base suficiente para a produção e ado- 
ção de idéias (novas) de desenvolvimento de carater urba- 
no-industrial. De outro lado, o bloco do poder politico local 

~ ~ atuava no sentido de reafirmar a reproduçao daquelas condiçoes 
históricas que favoreciam a sobrevivência e o predomínio do 

tradicional e a sobrevivência das relações politicas de cunho 
"coronelistas". MARX nos ajuda a compreender esta situaçao, 
afirmando que: 

"uma organização social nunca desaparece antes que 
se desenvolvam todas as forças produtivas que ela 
e capaz de conter; nunca relações de produção no- 
vas e superiores se lhe substituem antes que as 
condições materiais de existencia destas relaçoes 
se produzam no proprio seio da velha sociedade. É 
por isso que a humanidade so levanta os problemas 
que e capaz de resolver e assim, numa observação 
atenta, descobrir-se-a que o proprio problema so
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ñ surgiu quando as condiçoes materiais para 0 resol- 
' ver ja existiam ou estavam, pelo menos, em vias de 

aparecer" (MARX, 1977z25).
\ 

?Do ponto de vista economico, a Região Serrana continua a 

ser uma ilha, isto e, não é integrada ao processo de desenvol- 
vimento economico nacional que começa a sofrer interferência do 
Estado no sentido de planeja-lo nacionalmente. As condições in- 

~ < 

ternas nao suscitam o novo, a mudança. - ~ 

Nas palavras de LISANTI (s.d.), "Em suma, vivia-se sem 
~ ~ restriçoes mas sem criar-se condiçoes para avançar na escola do 

progresso e sobretudo da mudança. Todo o perfil de Lages apro- 

xima-se bem de um quasi-stable equilibrium system". .

~ Sobre essa questao, LISANTI (s.d.) ordena» alguns dados 

sobre a "estrutura social e economica da Vila de Lages" que nos 
ajudam a compreender a Região Serrana.naquele periodo. Referin-

~ 
do-se à pecuária, ele mostra uma queda sensível na produçao en- 

tre os anos de 1920 a 1950 (Quadros.l-e 2). 
- z Ao referir-se sobre o aumento demografico, demonstra pa- 

ra, naqueles mesmos anos, uma desaceleração do crescimento se 
. , . 

comparado com todo o Estado.no mesmo periodo. `
` 

Quadro 1. Lages - Pecuaria, rebanho em milhanes`dercabeças, 

. 
1920 e 1950. ~ 

' ` 
|

_
« 

¡-
_ 

B O V I N O S EQUINOS, ASININOS E. MUARES 

IJ a 8 € S Todo o Estado_ Lza 8 e s Todo o Estado 

1920 209,9 35,0 532,3 100% ,44,0 25,2 -155,0 100%
i 

19.50 153,9 15,3 914,3 100% 14,3 16,3 -34,9, 100% 

Fonte: LISANTI ( 5.61.) _
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Quadro 2. Lages e o Estado de Safiëa Catarina, população em mi- 

lhares de habitantes. _ 

1920 37,3 5,5 558 7' 100 ,0 

1950 77,2 4,9 -1.550 5 100 0 

Fonte: LISANTI (s.d.) 

Ainda segundo LISANTI (s.d), as explicações para os da- 
dos acima estão no fato de que “Lages dependia dal pecuária em
~ -Sao Paulo, Mato Grosso e Minas Gerais, o transporte por mar -da 

.¡_~ carne do Rio Grande do Sul, a introduçao do transporte ferro- 
viário substituindo o muar" (LISANTI, s.d.). V 

~ f 1.- A produçao agricola da regiao, por outro lado, represen- 
tava pouco no total do Estado.naquele mesmo periodo. A`pebuaria 
continua sendo 0 sustentaculo basico da economia, apesar da 
crise pelas razões expostas acima e apesar das divisões por he- 
rança nas propriedades das terras rurais (Quadro 3)., 1 

Quadro 3. Lages - propriedades e proprietários, 1920 e 1950. 
. 

_ I ' 
V «

: 

Lages % Santa Catarina

I 

1920. 1.612 l00,0% ' ^1.418 100,0% 
1950 4.308 100,0% ' 4.031 - 93,5% 

Numero de estabelecimentos rurais 

I 

Proprietários 

Fonte: LISANTI (S.d.) -
' 

~ ' ~ A ~ Sao essas as condiçoes economicas que estao na base das 
‹relaçoes sociais e politicas da regiao. Uma pecuaria estagnada, 
mas ainda sem contar com outra atividade substituta - a madeira

1
|
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so passa a ter signfficado no final daquele periodo. Portanto, 
ainda continuam postas as condições _para a sobrevivência do 

¡‹ 1 êí A "coronelismo“. Porem, estando sua base economica em crise, mais 
que no periodo _da Primeira Republica, ë agora o ` Esta- 
do-municipio e Estado federado - o grande fiador do poder do 
Coronel. 

Uma outra condição favorável a sobrevivëncia do “corone- 
lismo" na regiao esta no isolamento geográfico a «que continua

~ confinado. O sistema viario que servia a regiao sempre foi mui- 
to precario. Somente com o advento do ciclo da madeira - com 
seu auge durante o Governo de Jucelino Kubitschek - vem romper

~ aquele isolamento. Quanto a ligaçao com a capital do Estado de 
Santa Catarina - Florianopolis - nem mesmo o ciclo da madeira 
teve força suficiente para viabilizar a construçao de caminhos 

~ z ~ de comunicaçao rapida. Assim, a regiao continua sendo dependen- 
te e caudataria economica e cultural das capitais do Parana e 

Rio Grande do Sul. '

~ Na composiçao do Estado de Santa Catarina continua, a 
Região Serrana, a tratar-se de uma regiao isolada (uma ilha) 
economica, cultural e politicamente. 

_ A respeito, COSTA, tratando dos oitenta anos de .reivin- 
dicação pelos serranos da hoje BR-282, alude a possiveis moti- 
vos secretos a não construçao daquela rodovia: 1 

.. , 
"E deveriam existir, certamente,` obstaculos in- 
transponiveis, para que das oito decadas em apreço 
o Governo do Estado fosse ocupado durante a metade 
do tempo (37 anos) por lageanos e a estrada perma- 
nece quase a mesma que existia no fim do seculo 

. passado." ‹cosTA, i9s2z214).
_

\ 
`

i 

Ora,, é possivel que não houvesse interesse daqueles go- 

vernantes no sentido da nao construçao da rodovia de. ligaçao 
Lages-Florianopolis. Tambem e bem possivel, porem, que fizesse 
parte da cultura politica daqueles mesmos governantes o enten-
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dimento não revelado da necessidade de manutençao do isoláäento 
~ r da regiao - conservando-a sob caracteristicas ruralistas - como 

condição para a garantia do "curral eleitoral" que os sustenta- 
va no poder. ~ 

_ 
_ 

u

' 

Por um outro lado,.e a mesma oligarquia que comanda, com 
ambigüidade, naquele periodo e por mais tempo que segue, as po- 

z . 4 W . . . liticas estadual e municipal. A mesma oligarquia com duas pos- 
turas distintas de governo.

. 

^ 
i ø Trata-se, na verdade, da hegemonia politica da. oligar- 

quia Ramos no Governo do Estado de Santa Catarina, onde exercem 
o poder, para o ambito estadual, de acordo com.os principios da 

~ - . _ ø revolucao burguesa e desde onde definem as regras do jogo poli- 
... ø - 

tico na regiao serrana de acordo com os principios ~do velho 
"coronelismo". 

Através dos dados do Quadro 4, pode-se observar a hege- 
monia quase absoluta da oligarquia Ramos no exercicio do poder 
púbiico šnunicipai de Lage.s5, desde 193o-até 1972. Em 1930 zo re- 
voltoso Aristiliano Ramos afastou da Prefeitura -Municipal seu 
rival politico Caetano Costa eÍfezs¶perüfiBn&¶meseu proposto Oc- 
tavio Inacio da Silveira Filho. Dai em diante, a hegemonia. po- 
litica dos Ramos no municipio de.Lages só -se desfez fem 1972 
quando da derrotapekapqmflismm Á Importa ressaltar, entretan- 
to,que a prefeitura do Municipio de Lages ë uma instancia se- 
cundaria aquela oligarquia, no exercicio do poder publico. Cada 
vez o municipio tem menos importancia e seus chefes locais' me- 
nos poder politico. 

V

, 

A instância principal e a Estadual e a Federal, de onde 
seus chefes extraem poderes de comandar chefes municipais. ' 

I _
_ 

z- Dai o esmero da oligarquia Ramos em .conquistar espaços 
nessa esfera superior do poder publico e, desde ai, »exercitar 
. , I 

seu poder de comandar ao estilo coronelista - os chefes_politi- 
.~ ›` r ^ ' 

cos nao so do municipio de Lages mas de todos os municípios 'da 
~ ` I Regiao Serrana. No Quadro 4_(embora suscintamente.e so citando
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. -/3. . _

1 as principais figuras), pode-se observar tambem que durante to- 
dO aQUe1e PGFÍOÕO assinalado, houve.algum representante daquela 
oligarquia ocupando posiçao de destaque nai esfera .estadual e 

federal do poder publico. Alias, dos 42 anos do periodo, em 22 
anos ocupou o cargo de governador um representante da .oligar- 
quia. 

Neste contexto, tem lugar de destaque a Igreja Catolica. 
. .. . 6 ' 

Foi criada a Diocese de Lages em 1927 e teve dois anos depois 
(1929) seu primeiro bispo nomeado - Dom Daniel Hostin§ 

Ja assinalamos que nos anos da Primeira Republica a I- 

greja Catolica na Regiao Serrana agia no sentido de "domestica- 
çao" de um povo anticlerical,de_luta contra o catolicismo popu-

~ lar, de implantacao da reforma tridentina. Convém ressaltar que 
foram os Franciscanos - a partir de 1871 - que se encarregaram 
daquelas tarefas da Igreja: 

.ÚEnfatizaram os sacramentos e a organização reli- 
giosa centrada no padre. Criaram escolas e asso- 
ciações católicas, trouxeram religiosas alemãs ... 
Por meio desses frades e freiras alemãs introdu- 
.ziu-se a nova zdimensao do catolicismo atraves de 
praticas pastorais e escolas sustentadas por eles. 
Isso preparou o ambiente para a grande ação pasto- 
ral que o Bispo de origem alemã e franciscana, Dom 
Daniel Hostin,.iria desenvolver comƒsua voz e pul- 
so fortes a partir de sua posse (....) 

' Lenta, mas gradativamefite, os frades› de todo o 
planalto - sob a rígida vigilância do bispo - fo- 
ram eliminando das¿ígrejas, e por fim de toda' a 
vida do povo, as tradiçoes lusas da Festa do Divi- 
no, das congadas, das procissoes penitenciais, das 
irmandades leigas como a de Nossa Senhora do Rosa- 
rio etc. Ao mesmo tempo, fizeram os frades crescer 
o alinhamento com Roma." (RIBEIRO, l987:6). 

›
|

i ~ 
Em conformidade com o autor acima citado, a nomeaçao “de 

Dom Daniel Hostin a Diocese de Lages significou um novo impulso 
a "romanização" da região, de fortificação do catolicismo. -Ele 

se impunha pelo centralismo administrativo, pela defesa do cle- 

ricalismo. Suas opçoes politico-partidárias e seu poder de per-
\

s
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¿ suasao - inclusive pela oratoria grandiloqüente - o aproxima 

das oligarquias politicamente dominantes; com quem vivia em 

alianças politicas. . 

É implacável a atuação do referido bispo na pregação an- 
ti-comunista. Investe na educação da.religião catolica nas es- 
colas publicas. Cria o Colégio Diocesano de Lages (1932). En- 
fim, um prototipo acabado de "bispo-principe da Igreja .Hierary 
quica", que competentemente trabalhou no processo de 'capitali~ 

~ ~ Zaçao e clericalizaçao dos caboclos serranos, cuja religiosida- 
de que viviam, se era alienante de um lado, também era espaço 
de identidade em relações sociais horizontais, por outro lado- 

- I ~ ø - 1 Na area da educaçao escolar - nesse.periodo da historia 
do Brasil, em que se tem nas regiões de maior concentração ur- 
bana, uma crescente demanda a pressionar por oferta de educação

~ -, chamamos a atençao para duas iniciativas em especial da re- 

,giaoz 

a) A fundaçao do Colégio Diocesano, em 1932 como Ginásio 
e em 1944 ja funcionando como Colegio. Criado por Dom 'Daniel 

Hostin, "com um corpo docente de boa categoria (....), começou 
.-_.

` 

a atrair alunos de toda a Velha Regiao Serrana do Estado" (COS- 

.TA, 198211024). ' 

' \ ~ ,
~ Falta acrescentar a afirmaçao de COSTA que os alunos sao 

essencialmente os filhos das familias mais abastadas da regiao. 
Assim, aquele colegio significou.- e ainda hoje ânão deixa de 

se-lo, embora muito mais laícizado -num grande serviço da Igre-
~ ja Catolica aos setores dominantes da populaçao enquanto -pro-

~ porciona a formaçao de seus intelectuais orgânicos e, ao mesmo 
tempo, uma grande estrategia da Igreja no processo de catolici~ 
zação daqueles setores, com os quais o clero vive as turras; 

b) A fundação do Colégio Agricola Caetano Costa: criado 
em 1940, pelo governo Nereu Ramos. Começou a funcionar em 1942, 
de acordo com a legislação vigente (a Reforma Francisco Campos 
para o ensino no pais), ou seja, como Escola Complementar, ,um

\
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periodo de escolarização de dois anos. Segundo a Reforma Fran-
~ cisco Campos, o ensino complementar destinava-se à preparaçao 

ao ingresso a determinadas escolas superiores. Por isso, a im- 
~ ' 

plantaçao de uma escola complementar na area da agricultura, em 
Lages, poderia ser, em primeira mão, um .sinal_ das tentativas

~ das elites economicas da regiao de encontrar caminhos para a 
crise que enfrentava, na pecuária, Uma procura de solução in- 
terna ao setor economico agro-pecuario, isto e, uma tentativa 
de sair da crise em alto estilo sem mudar de atividade' - fica 

_ I _ _ 

como hipotese a ser trabalhada. Mas "passou, em seguida, a for- 
mar praticos agrícolas em cursos de tres anos, e trabalhadores 
rurais em um ano" (COSTA, 19a2z1o39). 

Neste caso, parece menos problemático entender que: 
- ~ 

a) a escola não se tornou uma alternativa de 'formaçao 

das elites dominantes, dos seus intelectuais orgânicos; 
b) ao contrario, trata-se de uma escola de formação. de

~ mao-de-obra para atender uma demanda da economia regional, e o 

"material humano" não sai das elites, mas dos setores medios e 

até medio-baixos da populaçao; 
~ ~ 

c) a organizaçao da oferta (preparaçao) desse, tipo de 

mao-de-obra qualificada e feita pelo Estado - ¡Estado ,que vem 
crescendo em influencia ao planejamenrto economico -, influin- 

. ~ ~ A 
do, assim, na criaçao de regioes economicas integradas, ou~ na 

~ -. ' 
` I 

criaçao de uma divisao territorial do trabalho. Pois e :exata- 
_ 

› ~ mente no final desse periodo que a Regiao Serrana começa a 'in- 

serir-se no contexto da economia nacional e sob a definiçao vde 

região "vocacionada" a produção primaria - agropecuaria -e ex- 

tração de madeira. 

2.2 o cloro DA MADEIRA; DE PEÃO DE EAZENDA E ROCEIRD A ÇQPERÁ- 

Rio DE SERRARIA - 1946/1961 f z 

Ao final desse periodo esta-consolidado' o~ processo' de 
criaçao no Brasil de "uma economia nacional regionalmente loca-
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lizada" (OLIVEIRA, l984:56). Processo que resultou da interfe- 
rência do Estado no planejamento da economia nacional, iniciada 
no primeiro governo de Vargas (1930-45) e.que teve como ponto 
de cuiminäncia ¢0m.Kúb1ts¢nek'(1956-61). 

f p ~ ^ 
_ 

'E nesse periodo que se criam as regioes economicas "pla- 
nejadas" desde 0 centro do modelo de desenvolvimento capitalis- 

, . 

ta no Brasil. Isto e, o Sudeste brasileiro industrializado .de- 

fine os moldes de desenvolvimento para o Sul, Centro-Oeste; 
Norte e Nordeste. É a partir dai que a Regiao Serrana (mi- 

. ~ crorregiao econÕmica,_politica e geográfica) de Santa Catarina 
~ A ~ passa a desempenhar um papel na produçao economica em funçao da 

economia nacional. Deixa de ser uma ilha econômica para cumprir 
um papel especifico de produção primaria.agro-pecuária e ex- 

~ ' 

traçao de madeira no ambito nacional, e de serviços (comércio) 
A r A r no ambito regional, este ultimo como conseqüencia e subsidio ao 

primeiro. Ocorre ai o chamado ciclo da madeira, que alcança seu 
auge no final do periodo, coincidindo com a inauguraçao de Bra- 
silia, obra que consumia grande parte da madeira gruta extraída 
da.região. E nesse periodo que se verifica um significativo au- 
mento do investimento na produção pecuaria.da região. Investi- 
mento no sentido de certa modernização, possivel dado o ingres- 
so de dinheiro pela venda.de»araucaria.nativa, e, 'possivelmen-

~ 
te, para compensar, em partei,a evasao-de.força de trabalhoz do 
campo para a atividade das serrarias. 

É exatamente esse ciclo de extração da madeira -- .que 

trouxe bonança enquanto durou - o elemento que corporificou a
~ integraçao da economia regional a economia nacional homogenei- 

zada, e que vai mostrar mais tarde, no seus significado real, 
que foiza grande correia de transferência de valor. Transferen- 
cia, primeiro, na relação campo_x cidade, sendo o campo o .ele- 

mento expropri ado; segundo- Íe` que tem como matriz estrutural o .zmesmoz 
_ J __: _ - 

, 
-¬:. ,,, 

` 

___. 
-

_ 

que o primeiro - na relaçao da divisao inter-regional do trabalho, extrain- 
~ ~ 

do-se riquezas dessa microrregiao serrana, para outras regioes
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‹ Gg ^ . do pais onde se concentram as forças hegemonicas do modelo eco- 

nomico homogeneizado. E o resultado social desse processo sera 
z-_. ~ ~ _ 

a transfiguraçao das relaçoes.de trabalho e relaçoes sociais, e 

transfiguração do proprio espaço economico e politico. A região 
mergulha num processo economico de "desenvolvimento«desigual e 

combinado". Da-se um processo de proletarizaçao de grandes con- 
tingentes de trabalhadores do campo, sem‹ que hajam condições 
materiais e culturais de se evitar a animalidade social no in- 

terior dessa classe de novos proletarios. Assiste-se, em conse» 
qüência, no final do periodo, almienfmxpafinenüa 'dO b1OC0 D0lí- 

A - . tico hegemonico corporificado nas oligarquias rurais. Quer dif 

zer: o "coronelismo" entra em decadência, decorrente de lutas 
internas as classes dominantes pela hegemonia politica-e decor+ 

~ 
' ~ ' ~ r ' ~ rente da produçao de uma populaçao urbana - inicio da pP0dUÇaO 

_ _, ~ . 

de uma populaçao de espoliados urbanos. A expressao mais forte 
politica, nesse periodo-de coronelismo decadente, 
de clientela - o Wclientelismo" - onde se "compra"

~ da dominaçao 
ë a politica 
tanto o voto rural quanto o voto.urbano. 6 

Nessa fase, as analises indicam que são os anos que vão 
desde o final da década de 1940 até 1960, que marcam os melho- 

~ ~ 
res momentos da extraçao da madeira na Regiao Serrana de Santa 
Catarina, do ponto-de-vista da rentabilidade econômica.- 

. 7 « . Certamente que o ciclo se iniciou bem antes , e conti- 
nuará com desempenho razoável até o inicio da deçada de 70, emê 

bora em continua decadência %_proporcional ao esgotamento das 
- \ ¡\ 

› I reservas nativas e'a crise economica instalada no pais, a. par- 
tir de 1961. _ 

ø ~ ' 

.No final da decada de 1940 a extraçao da madeira supera
~ , ^ ,. _›_ a pecuaria em importancia economica para a regrao. Nesse tempo, 

se inaugura as serrarias a vapor - o sistema Tissot. 

"(....) o novo sistema, alem -de alterar toda a 
aparelhagem utilizada pelo engenho-de-serra vem 
propiciar uma produçao em` larga escala, 'O QUe›

\

«
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aliado a outrofafatores de mercado, desperta e in- 
centiva investimentos no setor madeireiro. E foi a 
partir disto que a regiao serrana de Santa Catari- 
na atraiu a atençao dos "gringos" do Rio Grande do 
sui (....)." (MARTENDAL, ieõozsa). 

Em 1960 o setor madeireiro do Estado de- Santa Catarina 
chegou a ocupar o segundo lugar na produção.industrial do Esta- 
do, sendo precedido apenas pelo setor carbonifero. "(.-.-) Q 
beneficiamento de madeira, que representava 14,8% da produçao 
total de Santa Catarina em 1940 (....) havia.alcançado o teto 
de 20,8% em 1960." (SANTA CATARINA, 19861105). 

Os dados socio-economicos indicavam que: 

"Na decada de 50, Santa Catarina concorria com 64% 
da madeira exportada pelo Brasil. Desta percenta- 
gem, a maior parte cabia a Lages, que assim dete- 
ve, por muitos anos, o primeiro lugar ~no Brasil, 
como produtora de madeira de pinho para aquela fi- 
nalidade." (COSTA, l982:9l4). 

f .‹ 

- Verificamos que nos anos 50-60, ja se exportava madeira 
' ô 

para o Prata (Argentina) e para a Europa.(Alemanha, Inglaterra 
e Espanha); entretanto, era para.o mercado interno brasileiro 
que mais se_produzia madeira nessa década. Fatores como a aber- 
tura da BR-2 - hoje BR-116 - que ligava Lages aos grandes ~mer- 
cados nacionais, com alta demanda do produto para a ,industria 

\ 
`

E 

~ ~ 
da construçao civil, foram fundamentais para a expansao do se- 

~ . ~ 
tor. O momento de maior produçao de madeira na regiao_ coincide 
exatamente com os anos de construção de Brasilia (1957-1960), A 

~ - 

Regiao Serrana de Santa Catarina foi.grande fornecedora de ma- 

deira serrada para aquela obra. - 

V Para melhor_compreendermos o significado histôrico desse 
ciclo da madeira, para a Regiao Serrana de Santa Catarina, te- 

mos que vê-lo sob dois prismas que-consideramos basicos: pri- 

meiro, a_divisão internacional do trabalho, por onde entendere- 

mos a integração da economia regional no ambito da.economia na-

n
4
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cional e no ambito do capital monopolista; segundo, e em conse- 
qüëncia do conteudo historico do primeiro, o da crise de hege- 
monia das elites dominantes - as oligarquias rurais - e a pro-

~ letarizaçao do campo.

~ 2.2.1 Divisao inter-regional do trabalho 
Em primeiro lugar importa estabelecer.os parametros teo-

4 ~ ~ ricos da nossa compreensao da divisao inter-regional do traba- 
lho. O caso brasileiro da divisão inter-regional do trabalho -

~ 
e, por conseqüência, da micrcrregiao serrana de Santa Catarina 
-, em MARX (1983:278), podemos trata-la de "divisão territorial 
do trabalho, que confina ramos particulares da produção em dis- 

- z _
~ tritos particulares de um pais",-tendo por base a divisao entre 

z ~ 
a agricultura e a industria. Trata-se de divisao e, ao mesmo 
tempo, de interdependência mediada pelo intercambio de mercado- 

~ . ~ 8 z . rias . O proprio MARX pouco trabalha a questao das Wregioes" 
enquanto espaços distintos de reproduçao do capital como siste- 

, _, ~ ~ ma unico e global, e de reproducao das relaçoes de produçao. 
Dentre os autores marxistas brasileiros,-e OLIVEIRA _que apro-

~ funda teoricamente a questao, e é nele que.nos apoiamos. 
Para OLIVEIRA, _ 

_ 
"região nao seria um outro modo de produçao, nem 

_ uma forma social singular. O que preside o proces- 
so de.constituiçao das 'regiões' e o modo de pro- 
dução capitalista, e dentro dele, as"regiÕes' são

\ 

z A t 

apenas espaços socio-economicos onde uma das for- 
mas do capital se sobrepoe as demais, homogenei- 
zando a 'região' exatamente pela sua predominância 
e pela conseqüente constituição de classes sociais 
cuja hierarquia e poder sao determinados pelo lu- 
gar e forma em que sao personas do ,capital e de 
sua contradição basica. (....) Uma 'regiao' .assim 
tende a desaparecer (....) na medida em que as va- 
rias formas do capital se fusionam, primeiro pela 
predominância do capital industrial, depois pela 
fusão entre capital bancario e industrial, dando 
lugar ao capital financeiro e posteriormente, na 
etapa monopolista do capital, pela especial fusão

×
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entre Estado-capital. Nao reconhecer, entretanto, 

É 
que existem mercados diferentes entre as varias 

- formas de produçao do valor dentro do 'capitalismo 
..,.-, 

›-...__ 

e não reconhecer, em primeiro lugar, fe a nivel 
mais abstrato, a lei do desenvolvimento desigual e 
=combinado, e mais concretamente, o processo de 
constituição do proprio capital enquanto relaçao 
social." (OLIVEIRA, 1981z3o).

` 

-Ainda, segundo o autor, 

“A especificidade de cada 'regiao' completa-se, 
pois, num quadro de referencias que incluem outras 
'regiÕesY, com niveis distintos de reprodução do 
capital e .relações de produçao." (OLIVEIRA, 
Iesizsoi) 

V
H 

Em seu estudo, OLIVEIRA rejeita a teoria dos "desequilí- 
brios regionais" e adota o enfoque das "diferenças na divisão 
regional do trabalho" para explicitar o entendimento das rela- 

çoes inter-regionais. ^ 

Nesse aspecto, ele considera que o processo.de engendra- 
mento de uma "economia nacional" conta necessariamente com a 

presença do Estado como agente planejador, conforme sugere a 

citação abaixo: 
4 

'

' 

Í 

"O planejamento emerge aqui como 'uma ,'forma' da 
intervenção do Estado sobre as contradições entre 
a reprodução do capital em escala nacional -e -re- 

¬~« 

-...\. 
gional, e que tomam a aparencia de conflitos 'in- 
ter-regionaisyo planejamento nao e, portanto,` a 
presença de um Estado mediador, mas, ao contrario, 

` `. 

a presença de um Estado capturado ou nao pelas 
formas mais adiantadas da reprodução do capital 
para forçar a passagem no rumo de uma homogeneiza- 

I çao, conforme e descrito pela literatura .sobre 
'

c 
l planejamento regional, no rumo da integraçao na- 

ciona1'." (OLIVEIRA, 1981z3o). 

Esse processo de homogeneizaçao implica, ao mesmo tempO› 
na preservação das diferenças regionais para a P€PP0ÕUÇa0 do

\

I
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capital. Trata-se de plaäejar uma "economia nacional regional- 
1 ~ A mente localizada". E e na relaçao de intercambio que se gera a

\ 
~ ~ ~ expropriaçao de uma regiao sobre a outra: pois a divisao in- 

ter-regional do trabalho nada mais é-que uma forma sofisticada 
de extração de mais-valia num processo produtivo global e uni- 

... › 
co, cujo capitalista que controla o processo de produçao e con- 
figurado no Estado.. `

~ Tal processo de intercambio, inter-relaçao e interdepen- 
dência, isto e, a divisão social do trabalho que tem por base a 

antítese cidade versus campo, industria versus agricultura, em- 
bora possa se dar, as vezes, anarquicamente, e possa ter, con- 
forme MARX, "nos seus inícios uma formaçao naturalmente desen- 
volvida", não é natural. O próprio MARX se encarrega de expli- 
car que - 

"tao logo tenha.ganho alguma consistência e ampli- 
tude de existencia, torna-se a forma consciente, 
planejada e sistematica do modo de produçao capi- 

.talista. (....) Como forma especialmente capita- 
lista do processo de produçao social (....) e ape- 
nas um metodo especial de produzir 
mais-valiafrelativa e aumentar a auto-valorizaçao 
do capital (....) a custa dos trabalhadores." 
(MARX, 1983; 286) . - 

1 ~ v Nas analises das relaçoes da agricultura com ,a indus- 
tria, importa-nos, ainda, sobremaneira, compreender o_ processo 
de transferência de valores na relação de integração e interde- 
pendência destes setores. Em MARX podemos dizer ser esta. dico- 
tomia a base da divisão inter-regional do trabalho, pois essa 

~ ' A divisao do trabalho tem servido de instrumento de transferencia 
de riquezas da agricultura para a industria. Isto e,§a agricul- 
tura tem sido subsidiária do modelo capitalista de desenvolvi- 
mento urbano industrial concentrador.

V 

A raiz do problema esta nas relaçoes mercantis. É a cir- 
culação das mercadorias que realiza a transferencia de valores, 

l

o

5

1
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~ ~ faz com que se concentre o maior quinhgá nos setores da burgue- 

sia urbano-industrial. Mesmo sob a vigência do capital monopo-
~ 

lista esta precipua continua valida, 
' ~ `

- 

Pelas.relaçoes comerciais se extrai o sobreproduto da a- 

gricultura como setor geral da economia, e se extrai o sobre- 
produto do trabalhador rural, o que faz com que este seja du-

~ plamente explorado. Desta forma, cria-se uma situaçao de troca 
desigual, uma relaçao de subordinação do setor agricola ao se- 
tor industrial. 

"(....) as condiçoes por meio das quais se verifi- 
ca a mercantilização do produto do trabalho agri- 
cola permitem que se realize uma troca aparente de 
iguais e uma troca real de desiguais. Devido a po- 

` tenciaçao diferencial da força de trabalho (na in- 
dustria e- agricultura) e as praticas monopolisti- 
cas de grupos nacionais e estrangeiros mediados 
nos centros urbanos, o intercambio economico entre 

, . 

o setor agrario e o setor industrial resulta numa 
troca de desiguais. 
A propria divisao social do trabalho desenvolve-se 
em graus diferentes (quando se compara a industria 
e a agricultura), favorecendo a potenciaçao da 

, _ 

força de trabalho operaria (....). 
Na pratica, o operario rural trabalha maior nume- 
ro de horas que o operário industrial, .para ad- 
quirir o produto.do trabalho deste, produzido' com 
menor quantidade de força' de trabalho." (IANNI, 
1977z119). “

à 

Assim, verifica-se um processo_permanente de sangria -do 
setor agricola para alimentar o setor urbano-industrial. E sa- 

bemos bem que quando se extrai o plasma de um organismo (ani-
~ mal) qualquer, a reposiçao é feita pelo proprio organismo, que 

tem que trabalhar em sobrecarga. 
Didaticamente, IANNI (1977:247) mostra .quatro maneiras 

pelas quais ocorre a sangria:
' 

V, . 

. 
Í, `

. 

' "Primeiroz pela garantia de suprimentos de gêneros 
alimenticios e materias-primas. A

ú 

I'

4-
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Segundo: devido a administração de preços pelo se- 
tor publico, de acordo com os interesses da bur- 
guesia industrial (....) 
Terceiro: pela produçao de divisas com as exporta- 
ções de gêneros e materias-primas, exportações es- 
sas favorecidas pelo poder publico; divisas essas 
das quais se beneficiam bancos e industrias. 
Quarto: pela garantia de reservas de força de tra- 
balho no mundo agrario, o que representa sempre um 
manancial, tanto da expansao da industria como pa- 
ra deprimir os niveis de salarios reais na cida- 
de."

_ 

' Às quatro formas apresentadas por IANNI, relacionadas 
acima, acrescenta-se uma quinta, no consumo de maquinas e fer- 

tilizantes, agrotóxicos e outros insumos. e serviços indus- 

triais, em cujos preços ao agricultor esta incluida toda espe- 
cie de sobretaxas e lucros, são mantidas as multinacionais que 

atuam neste setor etc. 
Outras formas encontrariamos, se verificassemos melhor,

~ que alimentam o processo de subordinaçao da agricultura a in- 

dustria, do campo a cidade. Podemos chamar este processo, tam- 
r ~ › 

bem, de subordinaçao do trabalho rural ao capital, ou de indus- 
trializaçao da agricultura.

~ Quando falamos de tal processo de subordinaçao que bene- 
ficia a burguesia industrial, não estamos afirmando que a bur- 
guesia|agraria e a burguesia industrial são contrarias, separa- 

. ~ 

das, distintas. Na verdade muitas vezes - nestes tempos de ca- 

pitalismo monopolista, principalmente - são as mesmas. O empre- 
n , 

sario rural ou fazendeiro, o comerciante, o banqueiro e 0 in- 

dustrial podem ser uma so pessoa, um so_8PUD0-
~ Isso, entretanto, nao faz desaparecer o processo de 

transferência de valores de um setor para o outro, de» empobre- 
¡

.

~ cimento de um setor em funçao do outro.1St0 SÓ .P€10- fat0 de 

capitalismo estar, aparentemente, roubando de si mesmo, tOmãHdO 

de um bolso para por no outro, não desapareceu a transferencia.
~ Nao desaparece a transferência porque, primeiro, nem to-

E
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dos os capitalistas pertencem ao mesmo tempo ã burguesia rural
~ 

e urbana; segundo, porque, quando sao a mesma pessoa, muitas 
vezes investem no campo como forma de ter acesso a creditos, 
incentivos fiscais e juros negativos, mera estrategia de repro- 
dução ampliada do capital patrocinado pelo Estado; terceiro, 
certos 'empreendimentos agrãrios, quando são de fato. lucrati- 
vos, de qualquer modo não veem tais lucros revertidos ã sua

n ' ~ ' ~ propria realimentaçao, ou de outra atividade rural, senao den- 
tro de certos limites de quantidades e riscos; quarto, porque, 
em qualquer circunstãncia, trabalhador autônomo ou operãrio ru-

~ ral - o trabalhador rural sempre sofre dupla exploraçao. "Ê co- 
mo se ele fosse o vertice de uma pirãmide invertida." (IANNI, 
1977:ll9).

~ Assim, o processo de monopolizaçao do capitalismo forta- 
lece a divisão territorial ou regional do trabalho, -impondo a 

determinadas regiões como um todo a função subordinada de pro-
~ duçao de alimentos e materias-primas, bem como de mercado de 

consumo para a industria estabelecida noutra ou noutras re- 
_ ~ gioes. 

Uma forma consistente, planejada e sistemática de mani- 
festação da divisão social do trabalho, que vai configurar-se 
numa divisão inter-regional do -trabalho, `no. Brasil 
pos-Revolução de 30, mais especialmente-a partir da Segunda 

1 ~ 1 Grande Guerra, isto e, no Brasil da industrialização, e a cen- 
~ A tralizaçao do planejamento economico na esfera -do Estado. A 

economia passa a ser vista e planejada.não mais na amplitude de 
questões regionais, mas na amplitude nacional. .' 

Quando falamos em amplitude centralizada do.planejamento 
economico na esferafldo Estado, referimo-nos a hipertrofia do 

poder executivo inaugurada com Vargas, que passa a dispor,_como 
governante, de fortes instrumentos de intervençao na economia. 

.Em que pese as disposições 'constitucionais 'ja desde 
1934, depois '1937, 1946, 1969, que asseguram a composiçao do 

o 

r

I

1



85 

Estado Brasileiro em tres podeëes - Legislativo, Executivo e 

Judiciario - de fato, o poder executivo sempre exerceu predomi- 
.‹.›-,‹_ 

_-¬.

E

~ 

~‹:.¿. 

...ú

1 

nio. 

"Essa hegemonia do executivo, no ambito do Estado 
brasileiro, nos anos 1930-70, foi particularmente 
notavel e efetiva no campo de politica economica. 
Em geral, o Executivo dispunha de bases constitu- 
cionais, recursos financeíros, condiçoes organiza- 
torias e pessoal especializado para atuar. 'Assim; 
ele podia modificar e propor novos objetivos, di- 
retrizes, tecnicas e orgãos relativos as relações 
e estruturas economicas do pais. 
Seja quanto aos diversos setores economicos (agri- 
cultura, mineração, industria, comercio, _moeda), 
seja quanto as varias forças produtivas (capital, 
tecnologia, força de trabalho, divisao social do 
trabalho), o Executivo sempre desfrutou de ampla 
capacidade e margem de ação." (IANNI, 1977:7) 

É o Estado, portanto, que vai se constituir agente de 
_, ~ uma nova divisao regional do trabalho a partir de 1930. Divisao 

que vai sacramentar e.promover mais a interdependência regional
~ interna no Brasil. Trata-se de uma divisao social do trabalho 

definida a partir do crescimento industrial e que tem no Sudes- 
te do pais a central de comando. É a-partir dai que se cria, 
conforme OLIVEIBA (1984:56) "uma economia nacional regionalmen- 
te localizada". i

»

I 

Se tinhamos, até 1930, uma economia nacional * a-
~ gro-exportadora, cujo centro de realizaçao do valor era externo 

ao Brasil, pelas vias do financiamento.da produçao e pelas vias 
~ ` 

da comercializaçao controlada por grupos estrangeiros, temos, a 

partir dai, uma economia de integração, de interdependência - 
~ I interna e externa, cujo centro de realizaçao do valor e a re- 

' 

. _ 
z 

*_ 

giao industrial do Sudeste, cabendo ao Nordeste e ao Sul a! ta- 
~ 1 refa de produçao agricola. 

Alem disso, verificamos que OLIVEIRA (l984:43)'¬fazf uma 
analise do crescimento-econômico e industrial-no Brasil. Calcu-
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la "as participaçoes dos tres ramos de ativifiàde economica (In- 
dustria, Agricultura e Serviços), por regiao, em relaçao a ren- 
da interna regional e em relaçao_a renda total de cada ramo" e 

conclui a partir dai, formulando algumas hipóteses: 

"A primeira hipotese consistia em afirmar que hou- 
ve uma redivisao do trabalho a partir do surto in- 
dustrial no Sudeste e que afetou as regiões Nor- 
deste e Sul. ^ 

Como segunda hipotese, decorrente dessa primeira, 
podemos dizer que essa divisão tornou o Nordeste e 
Sul mais exportadores regionais de produtos agri-É 
colas e mais importadores de produtos industriali- 
zados do Sudeste. 
(....) O Sudeste, que tinha ate um certo momento, 
toda uma estrutura produtiva voltada para a agri- 
cultura, quando começa a industrializar-se, repas- 
sa essa tarefa para o Nordeste e Sul, para ter co- 
mo atividade principal a industria. A partir dai, 
a tendencia e de que o Sul e o Nordeste, em suas 
trocas com o Sudeste, tenha que vender mais produ- 
tos primarios para comprar produtos industrializa- 
dos." (OLIVEIRA, 1984, 51-52). 

Importa-nos termos presente que o crescimento em impor- 

tãncia da industria no Sudeste ocorre em grande parte em detri- 
mento do desenvolvimento da industria no Nordeste e no -Sul. E 

isto se torna possivel_porque: primeiro, com maior avanço tec-
~ 

nologico e tecnico do Sudeste, possivel, dado -a concentraçao 
primitiva de riquezas, este se beneficia de economias de esca-

~ las e concorre no mercado, em posiçao de vantagem, com a indus- 
tria tradicional das regiões citadas - vai concorrer no mercado

~ local de cada regiao; segundo, o Sudeste e beneficiado pelo Es- 
tado com infra-estrutura - de comunicação e transporte - .que 

facilita o desempenho da industria local ja existente. Esta in- 
fra-estrutura acaba por atrair capital de outras regioesg. 

, * 
. ~ 

« Ainda no aspecto do beneficio do Estado, o Sudeste .se 

beneficia de politicas de créditos e pregos, administrados pelo 
Estado, de acordo com os interesses da burguesia> industrial,
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pois o Estado, agora, e o Estado burguês, e a burguesia indus- 
trial se concentra no Sudeste. E 

Convém relembrar, conforme ja assinalamos, que estamos 
falando do Estado brasileiro com o poder executivo hipertrofia- 

. , ø , do, que inaugurado no primeiro periodo de_ Getulio, dai para 
frente sempre tera presença marcante na economia nacional, com 

~ z variaçoes de ordem apenas conjunturais em cada periodo de go- 

verno. . 

C Assim, mesmo no governo Dutra (1946-l950),_que governou 
sob os principios de uma atmosfera politica e econômica de li- 
beralismo, o Estado continuou tendo presença decisiva na econo- 
mia. 

"(....) nos anos 1946-50, o poder publico conti- 
nuou a desempenhar papeis decisivos na economia do 
_pais. Ocorre que a direçao dessa atividade se ha- 
via alterado, alterando-se em conseqüência tambem 
os instrumentos e os conteudos ideologicos. Mesmo 
a omissão do poder publico, quando houve, ela pode 
ter sido uma omissao deliberada, com sentido." 
<1ANN1, 1977zs4).

` 

‹~

~ Com efeito, houve omissoes, houve mudanças de .rumos na
~ politica econômica. O governo Dutra significou a interrupçao do 

processo de desenvolvimento do capitalismo nacionalista inicia- 
i _ . 

do com Getulio. Dutra governou com os principios da Uniao Demo- 
cratica Nacional (UDN), que preconizava a abertura do pais ao 
capital estrangeiro sem discriminações. 

Em pouco tempo as divisas que o Brasil -havia acumulado 
durante a Segunda Guerra foram queimadas, e logo a balança 'co- 
mercial passou de superavitaria a deficitaria. Conforme IANNI,

| 

ø 1 ^ ~ A 
a politica economica nao foi de desenvolvimento economico, mas 
de garantia da reprodução das condições de funcionamento e 

prosperidade do setor privado nacional e estrangeiro. 
No inicio dos anos 50, Vargas, em seu segundo governo,
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retoma o mgdelo de desenvolvimento econômico capitalista nacio- 
nalista. Em seguida, o governo Kubitschek adota um modelo de 

desenvolvimento com base na industrialização' e interdependên- 
cia. 

Näo obstante as diferenças de estilo de governo e de mo-
~ mentos históricos, sao duas fases (Vargas e Kubitschek)e ̀ de um 

unico periodo - a segunda é uma conseqüência, uma continuidade 
da primeira. ' 

Com Vargas, o Estado retoma o intervencionismo na econo- 
mia com o fito de reorganiza-la e direciona-la a um desenvolvi- 
mento acelerado da industria, que para ele tinha que ser nos

~ padroes nacionalistaslo. Abaxkmarawâfi as diretrizes de fundo li- 
beral inspiradas na UDN. O Estado e levado a intervir em diver- 
sos setores da economia, destacando a energia e o sistema de 

transportes. São tarefas novas desenvolvidas pelo Estado que 
~ ` _. A vao desempenhar papel decisivo a expansao do modelo economico 

posterior. ~ '

A Em 1954 (agosto) sucumbe a politica economica naciona- 
lista de Vargas, que deixa suas bases, sob as quais cresce a 

politica-do desenvolvimentismo interdependente, ou o associati- 
V ~ _ vismo do capital nacional ao capital estrangeiro. .A deposiçao 

de Vargas foi o fim do "sonho" de um capitalismo nacional inde- 
¬ I ~ _ 

pendente e o inicio-de um novo impulso a,implantaçao, no _Bra- 

sil, do capitalismo internacional, que vai se tornar crescente- 
mente internacional monopolista. 

«No governo Kubitschek temos, portanto, uma nova fase da 
industrialização no Brasil, um novo e mais profundo tipo de re- 
lação do Estado com a economia, cujas diretrizes do governo se 

expressam no Programa de Metas; De acordo com IANNI (1977:l50), 

“(....) o Programa de Metas visava a transformar a 
estrutura economica do pais, pela criaçao da in- 
dustria de base e *a -reformulagao das' condiçoes 
reais de interdependência com o capitalismo mun- 
dial (....)." *

'
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Neste governo, ocorre a expansão do capãtal estrangeiro

~ em alta escala no Brasil. Os Estados Unidos, que já nao se pre- 
cupavam com a economia europeia, recuperada que estava da Se- 
gunda Grande Guerra, voltam-se agora, com ênfase total, a ex- 
pandir seus investimentos na America Latina, atraves da pratica

~ agressiva de internacionalizaçao do capital. Para implantar-se 
tal politica, a queda de Vargas e sua politica economica nacio- 
nalista, foi o primeiro passo. A partir dai, a infra-estrutura 
já montada era outro fator importante para o desenvolvimento do 
novo modelo economico. 

Quant<> aç gøvemo, haveria de ser o eefzímuide a garantia 
daquele modelo, de interdependência. 

"De fato, durante o governo Kubitschek aprofunda- 
`. '

V 

ram-se bastante as relaçoes entre o Estado e a 
economia. O poder publico passara a atuar no sis- 
tema economico particularmente a industrialização, 
e a impulsionar o setor privado, nacional e es- 
trangeiro. (....) A partir dessa epoca, a politica 
economica governamental precisou orientar-se, mui- 
to mais, pelas determinaçoes do sistema economico 
instalado no Brasil. Os investimentos governamen- 
tais e prívados nacionais e estrangeiros foram di- 
tados pelas condiçoes e tendencias do sistema eco- 
nomico pre-existente. Tanto os `investimentos no 
setor industrial como aqueles 'realizados na in- 
fra-estrutura (....) realizaram-se segundo as 

_ possbilidades abertas pela estrutura economica nos 
anos anteriores." (IANNI, l977:l42). 

Assim temos, com diferentes fases e objetivos especifi- 
z _ _

` 

cos, um periodo todo de intervencionismo do Estado na economia. 
E especialmente a ultima década, toda voltada ao desenvolvimen- 
to urbano-industrial. É a industria, definitivamente, que passa 

` A .~ -~ 
a dar a tonica na divisao social do trabalho, na produçao' eco- 

nomica nacional. É nesta década que se constrói a nova _capital 

da Republica, Brasilia. Implantam-se, no Brasil, as multinacio- 
nais do automobilismo. Constroi-se a BR-llô, que passa pela Re- 
giao-Serrana de Santa Catarina e a tira do isolamento. É” nesta
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~ década que ganha impulso especial a industrializaçao da agrigs 

cultura etc. 
ø r ~ 
E neste contexto que a industria madeireira na Regiao 

Serrana de Santa Catarina alcança seu pico de -desenvolvimento.
~ Daquele processo intenso de extraçao.da madeira nativa, no con- 

texto do desenvolvimento econõmico nacional e internacional mo-
~ nopolista, podemos observar que resultou para a Regiao Serrana 

f ~ de Santa Catarina uma transformaçao igualmente intensaz- ' 

~ a) Conforme a conceituação de "regiao" em OLIVEIRA, po- 
demos inferir que a madeira foi o elemento basico para a produ- 
ção da Regiao Serrana de Santa Catarina. Foi o elemento concre- 
to basico do processo mercantil de ambito nacional ao qual a 

região foi insertada. 
- b) Ligando ao primeiro,.se o sistema viario nascente a- 

traiu madeireiros de fora para a região, por outro lado, o in- 

verso tambem e valido. Uma das razões importantes da BR-116 ser 
, -

‹ 

construida teria sido exatamente o escoamento da madeira ser- 
- ll rada para outros mercados . 

Tanto um como o outro, e mais o processo mercantil, são 
-_. vieses pelos quais a regiao saiu de seu isolamento, perdeu o 

carater de ilha, no sentido economico. Isto e, passa a compor 
um cenario de amplitude nacional, desempenhando.um~papel ¡espe- 

z -- ~. . ~ - CífiC0 em funçao do todo homogeneizado. Deixa de ser regiao num 
s . 

V

j 

sentido e passa a ser "região" noutro sentido. Agora, .pensada 
~ ' 4 desde o centro da reproduçao do capital, em estrategias .que 

precisam considerar, e até promover, diferenças regionais para 
~ ,

- melhor garantir essa reproduçao. , 

-_. 

c) A cidade de Lages cresce: aumenta sua populaçao de 
17.337 habitantes em 1950 para 39.807 em 1960, mais que dupli- 
ca. Instala-se na cidade uma importante rede de serviços, a ci- 
dade se equipa para a manutenção mecanica das serrarias; e, pa- 

~ r I ra o escoamento da produçao, dinamiza-se o comercio e industria 
de apoio ao transporte - Lages ganha importancia, por exemplo,
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na fabricação de carrocerias e reboques de caminhoes e impor- 
tancia especial com destaque em todo o Sul do Brasil (hoje até 
os dois Mato Grosso), na distribuição de auto-peças. Ganha im- 

portancia em retifica de motores e em recauchutagem de pneus. 
` .Depois de uma unica agencia bancaria (Banco INCO), ins- 

talada em 1937, nesse periodo varias agências bancárias foram 
instaladas, como o Banco Nacional do Comercio (1945), Caixa 
Econômica Fcocral (1947), Banco do Brasil (1952), Banco Real

~ 
(1956), UNIBANCO (1957). Também é nesse período que sao insta- 
ladas as principais agências de serviços sociais: Serviço So- 

cial da Industria - SESI (1953) e Serviço Social do Comercio - 

SESC (1959) e, ainda, em 1948, foi instalado o Serviço Nacional 
de Aprendizagem Comercial - SENAC. '

V 

Enfim, a cidade de Lages cresce, especializando-se no 
~ ~ setor da prestaçao de serviços: funçao que, do ponto-de-vista 

sociológico, produzirá significados marcantes. É, ainda, na eu- 
foria desses tempos de crescimento urbano que se gera - na cul- 
tura do povo - 0 codinome para a cidade de Lages de A Princesa 

da Serra. 
d) É visivel que nesse periodo a regiao no seu todo, e a 

cidade de Lages, particularmente, viveu~certa bonança. Isto po- 

rém não e sinal.de que - na divisão inter-regional do trabalho 
- recebia as×justas pagasšpelo produto que fornecia, nem era 
sinal de estabilidade economica futura. Isto porque: primeiro o 

setor madeirèiro no nivel.local foi buscar na agricultura e 'na 

pecuaria a força de trabalho de que -necessitava, praticamente 
esvaziando estes setores; segundo, o setor madeireiro - extra-

~ tivista - voltado para a exportaçao - a outros paises ou outras 
regiões brasileiras - tem seu valor realizado na mercantiliza- 
ção, que ocorre nos mercados importadores; terceiro, as divisas 
resultantes da exportação, via mecanismos de cambio controlados 
pelo Estado brasileiro - Estado burguês - serão aplicadas ,no 

` ' ~ 
sentido de beneficiar a industria, localizada em outras regioes

1

‹
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do pais. Assim se reitergaa "vocação" da Região Serrana de San- 
ta Catarina ã produção primaria; produção de mercadorias de

×~ realizaçao de valor externo a ela. Em outras palavras, a madei- 
ra, uma riqueza natural da região, a qual se somava o valor do 
trabalho não pago, e em detrimento da agricultura e da pecua- 
ria, tinha seu valor realizado fora da região. De qualquer' mo- 
do, ocorre acumulaçao econômica nos setores madeireiros, tal é 

a intensidade do processo de extração.da riqueza em seu estado 
r ›.. natural - um presente da natureza - e tal e a acumulaçao de 

trabalho não pago. Esta acumulação, porem, não é orientada- no
~ sentido do avanço de um capitalismo industrial na regiao. Aqui- 

lo que e investido na industria pelos -madeireiros ou noutros 
- ~ setores da economia o sera feito noutras regioes do pais, mor- 

~ r - A mente na regiao lider do processo de desenvolvimento economico 
industrial. 

Os fazendeiros, por sua vez, vendedores dos pinheiros 
r ~ 

nativos, que tambem acumularam riquezas com a realizaçao daque- 
- ~ 

la acumulação primitiva - não investiram na industrializaçao da 
região. "Preferiram" seguir a logica que lhes era imposta pelo 
processo de desenvolvimento capitalista: ou investiram na com- 

pra e/ou implantação de fazendas de gado noutros estados da Fe- 
deração - Parana e Mato Grosso -, ou investiram na~modernização

~ das suas proprias fazendas.na.regiao. Este ultimo procedimento 
acaba por reiterar a "vocação" agropecuaria da Região Serrana. 

. 
‹ ~ 

Assim, de certo modo, podemos dizer da microrregiao ser- 
' _ ~ 

rana de Santa Catarina, no contexto dessa -nova -divisao' in- 

ter-regional do trabalho, aquilo que .OLIVEIRA. diz da região 
Centro-Oeste do Brasil: 

' `"A região Centro-Oeste e, evidentementè, uma cria- 
ção do Sudeste, e apenas no que se refere ao seu 
setor agricola, pode ser considerada como uma 're- 
serva de acumulação primitiva' para a expansão do 
sistema, já que seu setor industrial e inexpressi- 

A vo.e cresce como função da renda gerada pelas ati- 
vidades agropecuãrías." (OLIVEIRA, l984:74)¿
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E e nesse sentido, de economia sátordinada, que o setor

~ de produçao de papel e celulose começa a desenvolver-se na re- 
-...

' 

giao. Ja naquele periodo "os grupos Hering e Bornhausen - da 
regiao catarinense do Vale do Itajai - montaram (1955/60) um 
grande estabelecimento de papel e papelão na area rural de La- 
ges". (SANTA CATARINA, 19861105); outras pequenas fábricas de 
pasta mecanica foram instaladas na area rural de Lages. Peque- 
nas, mas que, no somatório com asi forças representadas pelos 
madeireiros e pelos Úpapeleiros", contribui significativamente

~ para a mudança das relaçoes sociais e de produção e para a mu- 
dança das relações politicas neste municipio e em toda a 're- 
giao. Nesse quadro de mudanças ainda temos a destacar, em espe- 
cial, as contradições (fissuras ou crises) no interior das eli-

~ tes locais dominantes e o processo de proletarizaçao do traba- 
lhador rural. Trata-se de identificar o significado historico 
do periodo chamado de "o periodo do ciclo da madeira", atraves 
do que chamamos de segundo prisma. `

' 

2.2.2 Crise nas elites politicas e proletarizaçao do trabalha- 
dor rural -

' 

Esse periodo, do ponto-de-vista do poder local, caracte- 
rizava-se, tambem, pela lenta e gradual perda de hegemonia por 
parte das oligarquias rurais. É o poder politico do Coronel 
que, finalmente, começa a ser contestado. O dominio do poder-de 
Estado no nivel local, bem como a-hegemonia na sociedade civil, 
começa a ser disputada.. ' 4

- 

~ ` 

_ - ` 

A disputa, entretanto, nao foge aos limites internos as
~ categorias dominantes da sociedade. Sao os madeireiros que se

~ contrapoem aos fazendeiros (os coronéis). 

"Os empresarios da area madeireira (OS madeirei- 
ros) se caracterizavam pelo espirito empFeended0F 
e progressista, detendo em suas maos os negocios 
mais lucrativos da epoca. Passaram a ser OS 'F1~
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cos' da cidade em substituição aos fazendeiros, 
cobiçando permanentemente o poder para desbancar 
os politicos tradicionais. Os 'senhores da terra 
invadida' ridicularizavam os madeireiros, alegando 

- 4 
sua 'grossura' no relacionamento social e na poli- 
tica. Estes, por sua vez, revidavam as ,acusaçoes 

' ø 
dizendo que os lageanos eram insensiveis ao DTD- 
gresso, que não tinham visao economica e .que es- 

. _ ' 
tagnavam o desenvolvimento nacional. Porem, o do- 
minio politico permanecia com os fazendeiros. 
(....) Este dominio politico irritava os madeirei- 
ros, que nao se conformavam com a inoperancia, es- 
pecialmente com aqueles setores que lhes diziam 
respeito: setores viario e fiscal..Conseqüentemen- 
te, estavam sempre a fazer oposição ao poder poli- 
tico local." (MARTENDAL, l980:p.44). 

Embora tenha sido uma disputa de hegemonia entre setores 
dominantes da sociedade, não se pode deixar de destacar sua im- 
portancia no processo de modernização das relaçÕes` politicas, 

~ ~ isto e, contribuiu para a separaçao das relaçoes' coronelistas 
de poder. Diante das oposições diretas que enfrentavam, dos 
"novos ricos", num contexto historico, agora, onde os represen- 
tantes_politicos são eleitos, os "coronéis" não mais se mantêm 
no poder a base do "voto cabresto". Quer dizer, as relações po- 
liticas deixam de ser tão patrimoniais quanto o eram durante o 

predomínio local da pecuária: pode-se dizer' que as relações, 
agora, são mais "mercantis" - para manter-se no poder a relaçao 
e de clientela, o voto e üma mercadoria que o "coronel" tem que 
comprar. Dai as historias, de dominio publico,-de grandes zfa- 

_ , . 

zendeiros que "se quebraram com a politica". Vendiam bois e fa- 
- z r zendas para "aplicar na compra de votos". Alias, esta pratica 

não é uma primazia de Lages, mas tão somente reflete uma situa- 
_ ~ _ 

çao comum no Brasil daqueles anos.
~ \ __ _ 

* Certamente que nao foi a oposiçao, em si, dos madeirei- 
ros, de maneira autônoma, que acelerou o processo de degradação 

' ~ r - ademais tardio - do coronelismo; tal oposicao so teve 'exis- 
tencia possivel dadas outras variaveis históricas. De qualquer 
modo, no resultado, acabou significando uma força motora impor-
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tante no processo - evolutivo - de mudança das relaçoes politi- 
12 cas, 

Decorrente desse ciclo economico da madeira, destacamos 
ainda a ocorrência do que podemos chamar de processo de prole- 

~ ' 

_... tarizaçao do trabalhador rural na regiao. 
... z _ -.. Nao se pode afirmar que, no periodo, a tecnificaçao da 

agricultura que se verificava_no pais de modo geral, ocorria
1 

r ._ tambem na Regiao Serrana de Santa Catarina. Ao contrario, a a- 

gricultura e pecuaria, ai, não se modernizaram no periodo.l8 
A "revolução verde" que ocorria naquele mesmo periodo no 

Brasil não chegou a Regiao Serrana de Santa Catarina. 

"No Brasil, essa etapa, que começou em 40 e se es- 
tendeu até a decada de 60, caracteriza-se pela 

__ . - » 

elevaçao do uso de tratores, de .adubos químicos, 
de um crescente uso de credito e sementes selecio- 
nadas, a maioria importada dos Estados Unidos. Te- 
mos ai a mudança gradativa da base tecnica da pro- 

« duçao agricola." (BELATO, l988:l2). 

No Brasil em geral, e em especial nas areas produtoras 
de cana-de-açucar, esse processo de modernização da agricultura 
foi causador de expulsão dos trabalhadores residentes, que ocu- 

' ' 
_ 1 pavam pequenas areas. Os proprietarios precisavam= expandir a 

~ ' 

produçao. Para isso tinham maquinas e precisavam de mais terra. 
â ,

_ 

r r ' 

-E possivel verificar que 

vz- 

1... 

~.¬,_..-,, 

à-1 

"Nas areas em que a grande propríedade_ se expan- 
diu, (....) expandiu-se pela expulsão dos pequenos 
agricultores e não por sua inclusao (ou por Sua 
reinclusšo atraves do assalariamento), No passado 
o posseiro era convertido em agregado, incluido no 

ë circulo da clientela politica dos potentados lo- 
; 

cais. Hoje, ele e expulso, submetido a violências 
físicas." (MARTINS, 19s9z19)_' 

_ 
Relativamente a Regiao Serrana de Santa Catarina, na 

verdade, a modernização não atingiu as fazendas de criação de 
_ 

2

_

I

E
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gado, portanto, nao chegou ao~ëonto de expulsar agregados e
~ ~ 1 4 1

. peoes. A agricultura tambem nao foi atingida a ponto de exer- 
cer a violência fisica sobre os posseiros ou pequenos proprie- 
tarios. - 

~ ~ 
O que ocorreu nao foi um processo de expulsao dos .cabo- 
~ ~ \ ~ clos-peoes por condiçoes internas a fazenda, de modernizaçao e 

conseqüente dispensa de mão-de-obra; nem expulsão dos cabo- 
clos-roceiros. Não afirmamos que issorãotfivm ocorrido tambem, 

1 ~ entretanto e uma questao muito secundária diante da* evidência
~ da supremacia de uma outra força geradora da evasao da roça e 

da fazenda. Falamos da atração.exercida pelas serrarias - pelo 
trabalho nas serrarias - sobre os caboclos. 

O caboclo-peão, que até então só fazia atender aos bois 
do fazendeiro por um salario irrisorio, e o icaboclo-roceiro, 
que vivia em condições precárias de vida, sentiam-se agora a- 

f ~ ` 

›.. traidos por um trabalho que nao exigia qualificacao e que lhes 
dava muitas vantagens: salario fixo mensal e em dinheiro vivo, 
casa nova para morar e numa vila "operária" e, ainda, oportuni- 
dade para criar pequenos animais e cultivar pequenas lavouras 
(MARTENDAL, 1980), com novas perspectivas.educativas. 

- Essas forças atrativas se generalizavam: ' 

"Por onde encontrassem reservas naturais de arau- 
caria, foram sendo instaladas novas serrarias, 'a- 
brindo caminhos, formando Vilas (...;) recrutava e 

ocupava, para um trabalho que praticamente nao 
exigia nenhuma qualificação, a mao-de-obra' dispo- 
nivel na localidade onde a nova atividade .ia Se 
instalando." (IURA, l977í3).

A 

É preciso destacar, ainda,
x

¢
\ 

"(.._,) um fenõmeno que, na epoca (do ciclo da ma- 
deíra) foi observado: o trabalhador sair do servi- 
ço de roça para se tornar um operario significava, 
perante seu grupo, uma elevaçao de status. Esta 
elevação, segundo a Õtica Vigente, se devia a dois 

›

n

1
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motivos: (a) trabalhar naiyoça ou como peao de fa- 
zenda era so mesmo para quem nao podia ser outra 
coisa na vida; (b) a serraria distribuia seus ope- 
rários num quadro hierárquico de funçoes, que po- 
diam ser julgadas, possibilitando uma ascensão so- 
cial - o que se constituía uma novidade na re- 
gião. " (MARTENDAL, 19aoz57>. 

,

_ 

Da observação desse processo de mobilidade social hori- 
zontal ou de transferencia de mao-de-obra para as serrarias,

~ naquelas condições históricas, duas conclusoes basicas podemos 
tirar: primeiro, que houve, de fato, um processo de proletari- 
zação do trabalhador rural na regiao. Não se trata de proleta- 

~ ~ rizaçao no interior das relaçoes de trabalho da fazenda, nem da 
... - industrializaçao da agricultura. Mas, de qualquer modo, o tra- 

balhador rural se proletarizou, conforme podemos verificar: 
a) o peão de fazenda - caboclo-peão - de uma relação de 

trabalho patrimonialista, passa a viver agora, na serraria, uma 
~ 1 relaçao binaria, vertical, moderna, capitalista; 

b) o pequeno agricultor - caboclo-roceiro -, que antes 
era autônomo, que dominava todo o processo de produção, que era 

-' r ~ 
dono (proprietario ou posseiro) dos meios de produçao - a terra 
- se transforma, agora, em trabalhador livre assalariado. Du- 

- ~ plamente livre: livre dos meios de produçao e livre para_vender
~ sua força de trabalho. O caboclo-roceiro nao mais vende. o pe-

~ queno excedente da sua produçao de subsistência, mas a sua for- 
ça de trabalho por dinheiro. É este dinheiro que passa a ser o 

seu limite de sobrevivëncia..Ele (o roceiro) deixa de determi- 
nar para ser determinado no que fazer do trabalho. O dimensio- 
namento do trabalho e determinado pela necessidade e interesse 
de quem compra sua força de trabalho, naoneispfilaspnànúasrmmes- 
sidades. O ritmo do trabalho - a velocidade - bem como a quan- 

z 1 ~ 
tidade de tempo numa tarefa dada e a maquina ou o patrao que 

determina. Agora vive sob a vigilância do patrão. Agora, quem 
` ~ ~ 7 

controla o processo de produçao e impoe a tecnologia e outro. 

Enfim, o caboclo-roceiro deixa de ser roceiro para ser operario
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de uma serraria implantada no interior (MARTENDAL, 1980). 

"No ambito das condiçoes economicas, a gênese do 
proletariado rural, depende da separaçao entre o 

. produtor (o lavrador) e a propriedade dos meios de 
produçao. Talvez se possa dizer que a ocasiao em 
que o operario aparece como categoria economica, 
social e politica É aquela em que ja não possui, 
nem imaginaríamente, os meios de produçao." (IAN- 
NI, l977:l20).

~ Desse processo de proletarizaçao, que tanto .o- cabo- 
... ~ clo-peao como o caboclo-roceiro da Regiao Serrana de Santa Ca- 

tarina sofreu, ha que se.destacar, entretanto, alguns aspectos 
que o torna de certo modo sui generis: 

V 

'a) ao processo de proletarizaçao - transformação em ope- 
f ~ ~ rario - nao corresponde um processo equivalente de urbanizaçao 

do trabalhador caboclo, isto ë, a serraria, onde ele vai ser 

operario, esta instalada no interior - no seio dos grandes pi- 

nhaisi O campo, portanto, continua a ser o seu habitat, o seu 

espaço de maior influência cultural e Vsocial. Nesse sentido, 
este trabalhador - novo operario - da serraria não sofre sensi- 
veis mudanças. Ele continua a viver no meio rural, embora a sua 
casa esteja, agora, numa Vila. Seus vizinhos-e amigos, na maio- 
ria, são os mesmos vizinhos e amigos de antes. Continuam as 

mesmas as suas atividades religiosas. O CTG (Centro de Tradi- 
~ 1 › ' -

` 

çoes Gauchas), que freqüenta e o mesmo, com as mesmas ati- 
`~

. 

vidades culturais. Os hábitos alimentares,-Vestuario,.costumes, 
í

. 

enfim, ambiente cultural pouco muda. 
Portanto, a simples mudança da condição de roceiroi ou 

~ z ~ ~ peao para operario nao significa a criaçao de um proletariado 
1 z _ no sentidoflclassico. -

~ 
b) As condiçoes materiais, sem duvida, estavam postas 

para dar origem ao proletariado na Região Serrana de Santa Ca-
› ~ - ›.. tarina, mas estas nao eram condiçoes suficientes, muito menos 

se pensamos num proletariado com "consciência de clas-

Í
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se-para-si". São necessárias mudanças culturais profundas que
~ extrapolam as relaçoes economicas. Mudanças radicais no compor- 

tamento e na convivência social que nem sempre tem origem nas 
relaçoes economicas, pelo menos _diretamente. São» necessarios 
movimentos sociais, geradores de crises. As condiçoes em que 

-_. ocorreu a evasao dos caboclos das roças e fazendas para as ser- 
rarias_não são nem geradoras, nem resultados de crises nas re- 

lações sociais e nas relações de produçao da epoca. 
Ao contrario, conforme ja assinalamos, os caboclos aban- 

donaram as fazendas e as roças, atraídos por melhores condiçoes
~ de vida na Serraria e pela possibilidade de ascensao na escala 

social. Não houve, portanto, ruptura - "essa ruptura dolorosa 
mas libertadora". (MARTINS, 1989:l9). -

. 

Em não tendo havido ruptura, o caboclo trabalhador -
~ peao ou roceiro - continua a ver o fazendeiro (proprietario) 

como um tipo bom, que so não fazia mais o bem (antes) porque
~ não podia,_Nessa visao, ser grande proprietario nao se consti- 

tui um mal em si. E essa visao vai persistir na cabeça do ope-
~ rario de serraria que mantém as boas relaçoes (de compadrio) 

com o fazendeiro, operario que nao adere de imediato - e a 
- - \ ~ 1 maioria nunca vai aderir - as novas.orientaçoes politicas 'dos 

~ ~ _ 
.

~ novos patroes, que sao, agora, madeireiros que fazem _oposiçao 
as_oligarquías rurais. 

_ 
š 

_ , _H_ f
_ 

Ainda nesse quadro, que destacamos como de importancia especial no 
~ ._ 

processo de formaçao das classes sociais urbanas da Regiao Serrana, caberia 

observar outras fonnas de dominação social, que vão contribuir, justamente, 

para a produçao de uma classe popular urbana de acentuada submissao. Uma 

clase urbana (subalterna) dócil; isto e, sem conflito com os donos de ter- 

ra e gratos aos novos patrÕes,¿os madeireiros, que lhe oferecem trabalho e 

melhores condições de vida. E, ainda mais, estas classes populares (subal- 
~ v 

ternas) começam nesse periodo a sofrer a sua organizacac sindical. › 

O primeiro sindicato de trabalhadores de Lages foi fundado em mar- 
: ~ 

ço de 1953 - o Sindicato dos Trabalhadores nas Industrias da Construçao 6 

do Mobiliario. É exatamente o sindicato que representa os trabalhadores das 

sermnüas. `

Ê .
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. .. .. , z.) .. Ate entao nao se tem noticias de organizaçao sindical na 
~ '- 

regiao. Logo em seguida ao da construçao e do mobiliário, ou- 

tros foram fundados na mesma decada na cidade de Lages: Sindi- 
cato dos Empregados no Comêrcio (agosto de 1953), Sindicato dos 
Trabalhadores nas Industrias Metalúrgicas Mecânicas e de Mate- 
riai Elétrico (1957) (cosTA, 19a2z944-945), organizações sin- 

dicais de categorias de duas outras atividades de grande impor- 
tancia economica na cidade de Lages e na região. Ambas as cate- 
gorias ligadas ao setor de servicos, ja que a atividade meta-

L lurgica - dominante no setor - e uma atividade estritamente de 

apoio ao transporte. 
Esses sindicatos nascem justamente num periodo de flo- 

' A ' 

, ' 

rescencia de sindicatos sob a egide da CLT - tutelados pelo Es- 
tado de orientagão populista no nivel nacional. São sindicatos 
cuja existência interessa ao Estado e ao empresario, na funçao 
de amortecedor do impacto da exploração do trabalho. Era neces- 

‹› 

sario "racionalizar" as relações capitalistas de trabalho. 
Exercem,-portanto, os sindicatos de trabalhadores a -função do 
"pelego" - que amacia a sela do cavalo (os trabalhadores) para 
que possa o capitalista permanecer montado mais_confortavelmen- 
te e sem ferir diretamente o lombo do quadrupede. Em Lages, não 

_ , _ 

'
_ 

foi diferente do Brasil: as noticias que.se tem, que se ouve de 
antigos trabalhadores de Lages, confirmam a regra. ' 

Mas, nesse processo de "racionalização" das relações ca- 
pitalistas de trabalho surgem tambem os sindicatos patronais: 

r _ Sindicato das Industrias de Serrarias, Carpintarias e Tanoarias 
- janeiro de 1958 - e Associação Profissional do Comércio Vare- 
jista da Regiao Serrana do Estado de Santa Catarina (1958). e 

reconhecida como sindicato em 1959- (COSTA, 1982:945). 
Assim as classes subalternas da região - as principais 

categorias de trabalhadores - sofrem impotentes as conseqüên- 
cias da dupla organização sindical, a sua propria e-a dos seus 
patrões, permitem que tudo seja decidido "para seu bem" pelos
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seus dois chefes. 
Para concluirmos esse quadro, situamos a Igreja Católica 

z ~ tambem numa posiçao extremamente conservadora. Continua sob a 

orientaçao pastoral e administrativa de Dom Daniel Hostin, que 

somente vai receber um Bispo coadjutor (DOW AÍOUSOU Níehues) em 
~ 1 1959. Os ventos de açao catolica continuam a soprar ao largo 

dos pampas da Regiao Serrana, a forte cortina quebra-vento, que 

continua com sua base principal nos padres franciscanos, nao 

permitem que a JOC - Juventude Operária Catolica, ou JAC - Ju» 

ventude Agrária Catolica, por exemplo, se f0PmaSS€m- Taís m0Vi- 

mentos tratam-se de Açao Pastoral e de organização social dos 

catolicos com base no "metodo de formaçao de lideranças popula- 
res a partir do lema Ver, Julgar e AgiF'(HOORNAERT, 19731135), 
de orientação progressista. 

De tal modo, também no universo da Igreja Catolica - 

predominante absoluta entre as igrejas -, aS 0185855 Subalíer- 

nas sofrem a “religiao institucional": agora - maiS HBSSG Pe- 

riodo do que antes - com pregações de massa, que atingem as a- 

glomeraçoes nas Vilas em torno de serrarias e nos bairros da 

cidade de Lages. 

2.3 ECONOMIA EM CRISE, CORONELISMO DECADENTE, POPULAÇAO URBANA 
ESPOLIAQA - 1962/1972 
No ambito nacional esse periodo da historia se apresenta 

como de turbulência. No nivel economico, na linguagem de SERRA 

(1982), estão presentes duas inflexões, das três mais agudas do 

periodo do pos~guerra. "A primeira delas ocorreu a partir de 

1962, depois de uma notável trajetória expansionísta desde O 

final da guerra (9,7% ao ano) e particularmente no qüinqüënio 
anterior (1956 - 1961), em que a taxa de crescimento no produto 
industrial alcançou a média dos 11 por cento ao ano. No qüin- 

qüënio seguinte (1962 - 1967), esta taxa declinou mais de qua- 

tro vezes, atingindo a media de 2,6% anual.
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A segunda inflexao observou-se "a partir de meados de 

1967, inaugurando a fase expansiva do milagre econômico, duran- 
te a qual o produto industrial cresceu a quase 13 por cento ao 

ano, até 1973"- (sERRA,.19a2z72). ‹- ' “

` 

I ø V No nivel politico, chega-se ao auge e ao esgotamento do 
populismo. A política paradoxal de alianças de classes chega ao 
seu limite e arrebenta-se de vez com o golpe militar de 64. Dai 
para frente, fica instalada uma ditadura politico-militar das 
mais duras da historia brasileira, com especial dureza o perio- 
do oo governo Méoio1_(19õa-1973).

~ No ambito local, isto.e, no ambito da Regiao Serrana de 

Santa Catarina, o periodo também foi.de turbulência.
_ 

- Í A ~‹ No nivel economico, a inflexao nacional que se inicia em
~ 62 tem reflexos diretos e imediatos sobre a 'Regiao Serrana, 

_ ` , 

agora integrada a economia nacional. Integrada, em especial, 
pelo comercio de madeira. Tem-se ai o inicio do fim do ciclo da 

. 15 , ~ madeira que, ademais, nao tem como causa somente o refluxo do 
mercado nacional, mas tambem.o inicio do proprio esgotamento 
das reservas nativas.

~ 
M 

_ 
Estes dois elementos históricos combinados serao fatores 

z _

" 

determinantes de um intenso movimento migratório, que se veri- 
ficou na primeira parte daquele periodo, com grandes contingen- 
tes humanos qua deixaram as Vilas-(praças de serrarias) do in- 

. 
- 

` z z ~ s terior do municipio de Lages e municípios vizinhos em direçao a 

periferia daãcidade de Lages. Forma-se ai na cidade uma popula- 
as. 1 I çao de espoliados urbanos, sujeitos historicos que, no plano 

`z ~ z politico, darao o golpe de misericordia . no coronelismo da re- 
~ _ A ›.4 I Í giao e, na seqüencia, serao a base para o inicio de um .periodo 

de governo populista em Lages. Marca o fim definitivo da D01í-
~ tica de coronéis e eleiçao de um prefeito (Juarez .Furtado), 

~ r -~ forjado em relaçoes sociais e politicas marcadamente populis-
~ tas. Eleito em 1972 pelo entao MDB (Movimento Democrático Bra- 

sileiro), que se opunha ao partido oficial (ARENA) onde- se a-

I

1

O



z 103
3 brigavam - acotovelando-se com outros segmentos - os remanes- 

centes.do coronelismo. 
Um fim tardio do coronelismo e uma emergencia tardia do 

populismo de carater urbano; se comparado com o ritmo da.histo- 
ria geral do Brasil.

~ 
A Ainda no nivel economico, a segunda inflexao observada a 

partir de 1967, esta de expansão da economia nacional - o "mi- 

lagre brasileiro" - também produzirá seus reflexos na economia
~ local com a expansao da industria papeleira e um inicio de im- 

' ~ plementaçao de agro-industrias alimentares. 
ø 1 ›... Para se compreender esse periodo da historia da Regiao 

Serrana de Santa Catarina, e fundamental que neste se compreen- 
da o movimento migratório, que é conseqüência e causa de mudan- 
ças estruturais profundas;_Vimos que no periodo anterior (1946 
- 1961) o movimento migratório, do campo para a cidade foi in- 

tenso, particularmente para a cidade de Lages. As sedes dos mu- 
, , , s 

nicipios vizinhos tambem tiveram significativo crescimento. Foi 
em 1961 que três distritos de Lages se emanciparam, tornando-se 

~ ' 

municípios (Anita Garibaldi, Sao Jose do Cerrito e Campo Belo 
do su1).* , 

V 

` 

1

~ 

- 

A ' 1 I 

Entretanto, naquele periodo o 'movimento migratorio da 
região insere-se a regra nacional que-tinha na base dos movi- 
mentos migratorios o modeloíi de desenvolvimento _urba- 
no-industrial acelerado. Naquele contexto, o principal fator.de 

~ _, migraçao era a atraçao exercida pela cidade, em processo de in- 
dustrialização, que demandava a mao-de-obra existente no-campo. 

' z 

"Entre os fatores de atração, o mais importante e 

a demanda por força de trabalho, entendida esta 
não apenas como av gerada pelas empresas indus- 
triais mas tambem a que resulta da expansão d0S 
serviços, tanto dos que são executados por* empre- 
sas capitalistas quanto os que sao prestados por 
repartiçoes governamentais, empresas' publicas e 
individuais autônomas. De uma forma geral, inter- 
preta-se esta demanda por força de trabalho como 

' L

É
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- proporcionando 'oportunfiflades econÔmicas', que 
constituem um fator de atração na medida em que 
oferecem uma remuneração mais elevada que a que o 
migrante poderia perceber na area de onde provem." 
KSINGER, 19a7z4o-41). '

» 

A atração deixou de ser - para o Brasil em geral e para 
,__ _ , ~ .A . --«_ . 

.a Regiao Serrana de Santa Catarina em particular .~ - o principal fator de 
mí8Pa9äO, com o advento da crise economica iniciada em 1962¡ 

"Foi transparente, a partir de 1962, o declinio do 
ritmo de crescimento da economía. Entre 1962 «e 

1967 a taxa media anual de expansão do PIB caiu 
i 

mais da metade; o crescimento do produto manufatu- 
reiro diminuiu aproximadamente quatro vezes em re- 
lação ao do ciclo expansivo anterior e o nivel de 
atividade do setor de construção civil diminuiu em 
termos absolutos. (grifo nosso). 
A desaceleração do crescimento decorreu em grande 
parte dos fatores de natureza ciclica, relaciona- 
dos com a conclusão do volumoso 'pacote' de inves- 
timentos publicos e privados iniciado em 1956/57. 
As políticas de estabilização do início de 1963 e 
de 1965, 1967 (primeiro trimestre) contribuiram 
para aprofundar essa desaceleração. Sua adoção foi 
motivada pelo recrudescimento da inflação que, por 
sua vez, resultou da mesma desaceleração e de pro- 
blemas derivados do setor externo. No mesmo senti- 
do contribuiram fatores puramente circunstanciais, 
como foi o caso da Seca de 1963," (SERRA, l982:4O 
e 81). i 

`
'

« 

Obviamente que, com o advento da rcrise, os movimentos 
migratórios no Brasil não cessaram. Mas, em geral, o ritmo de 

- ~ › ` crescimento populacional das cidades diminuiu em comparaçao a 
decada anterior. ' 

`
'

~ 
' Na Regiao Serrana de Santa Catarina ocorre um fenômeno 

datipico quanto ao.movimentQ migratório nesse periodo. Atípioo 
ou bem coerente com a atividade economica - madeira para a 

~ A construçao civil - que desenvo1via..De qualquer forma, um feno- 
meno atípico a ser visto dentro de um quadro maior. Para «ilus- 

trar tomemos os dados dos censos de 1960 e 1970 do municipio de

P
_
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Lages e do Estado de Santa Catarina, reunidos no Quadro Ú? 

Quadro 5. Comparação da população urbana e rural de Lages e de 

Santa Catarina - 1960/1970.' . 

1960 . 76.579 34.647 41.932 2.418.116 673.981 1.444.135 

1970 128.728 82.006 46.722 2.401.734 ”1.746.043 1.155.691 
". fz. _ 

. 
V 

. _ . 

. , - 

_ 
I _ _ 

Føntez IBGE _ 1960 e 1970 
.SANTA CATARINA (1986). 9 

` 
Comparando os dados populacionais urbano e rural, pode- 

mos verificar que em Santa.Catarina a.população urbana, que era de 673.981 em 

1960, passa para 1.246.043 em 1970 - um crescimento de 84,8%. 
Ao mesmo tempo a população rural registrou um pequeno cresci- 
mento absoluto no mesmo periodo: -de 1.444.135 em 1960 para 

- f 

1.655.691 (14,6% de crescimento).-Em contrapartida, o municipio 
de Lages, que registrava uma população` urbana deá 84,647 em 

.1960, passa para 82.006 em 1970 (134,7% de crescimento) e, ao 

passo que a população rural teve um crescimento de 41.932 em 
16 9 

1960 para 46.722 em 1970 (11,1% de crescimento) . 

A atipicidade do fenômeno ocorrído.em Lages nessa decada 
especialmente_ durante a _primeira inflexão economica

~ (1962-1967), esta no fato de,a populaçao que se evadiu do campo 
para a cidade não mais vir porque atraídos por melhores ofertas 
econômicas - fator de atração -, nem porque expulsos da terra ~ 

~ 7 fatores de expulsaol . 

0 que ocorreu, em verdade, foi uma pressao economica de 

carater estrutural sobre uma população de caracteristi`<ša~s,~-ao mesmo 
_ ~ 

tempo, rurais e urbanas. ExplÍca9se: a principal populaçao migratôria f"nap

/
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era propriamente uma populaçao rural, como registram os censos oficiais, 
_ . 

V 
. ~ _ _ 

PQÉ§WViVi8m em ViláS_ë.nQ meio rural, sim 4, ehas suas relaçoes de_trabalho 
na Serraria eram de Gêšfšllššf, 1 mais ou menos urbano-industrial. Ou 

~ z ` seja, aquela populaçao ja era urbana o suficiente quanto as re- 
_. ~ laçoes de produçao. E, desgarrados da terra - livres dos meios 

de produção rural e/ou das relações "patrimoniais" de produção 
no campo - tambem o suficiente, a ponto da tendencia migratoria 
voltar-se para a cidade. E, neste caso, o polo urbano mais prol 
ximo e a cidade de Lages. ' '

e 

_ r ø Assim e que se tem, mais que um movimento migratorio, um 
fenomeno de classe. "As migrações são, sempre, um fenômeno .de 

r ~ _. - cunho classista, isto e, sao fraçoes de uma determinada classe 
que migrqu." (OLIVEIRA, 1984:152). 

,

- 

O mais grave-e que a mesma razão de ordem econômica que 
leva ao fechamento tantas serrarias nas "Vilas rurais", provo- 
cando a migração para a cidade de Lages, leva ao fechamento 
tambem serrariasfinstaladas na cidade de Lages. Alias, o refle- 
xo da economia não atinge so o setor madeireiro, mas sim a eco- 
nomia em geral. Portanto, fica dificil vincular, nos limites da 
microrregiao (Regiao Serrana de Santa Catarina), aquele proces~ 
so migratório determinado ao processo industrial. SINGER sugere 
a "hipotese da-existencia de tipos historicamente definidos de 

"' ' M "' u migraçoes, condicionadp pela' industrializaçao . (SINGER, 
1987231). -

' 

Na mesma linha de pensamento, OLIVEIRA propõe que "sob o 

capitalismo as migrações, tanto no sentido mais Vobvio cam- 
po-cidade, como em outros sentidos - campo~campo, cidade-campo

~ 
-, representam momentos da formacao do exercito industrial de 

reserva." (OLIVEIRA, l984:l52). . 

. n

~ Segundo este entendimento, a industrializaçao 'da agri- 
z › I ~ ~ cultura e um fator basico da migraçao do campo, por expulsao da 

terra, seja da pequena propriedade que perde a competitividade 
e e absorvida, seja de trabalhadores residentes, posseiros e/ou 

1

É

I
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assalaäiados que tem que dar lugar a expansão da grande produ- 
úz... çao e a maquina que substitui a força de trabalho. Ocorre neste 

caso o que SINGER chama de .desemprego- tecnológico (SINGER, 
1987:42). _

- 

E o processo industrial no meio urbano,' ainda segundo 
esse entendimento, quando em expansão, e o fator principal de

~ migraçao que atua no ponto de chegada, um fator, portanto, de
~ atraçao, no caso de aumento significativo da produtividade« dó 

trabalho na industria urbana, motivado por outrosl fatores 'de
~ produçao - como capital ou tecnologia -, também ai pode-se ge- 

rar o "desemprego tecnológico" e, por conseqüência, se trans- 
forma em fator de migração para outros pontos de chegada. 

- ø Enfim, a industria seria sempre o motivo que explica os 

movimentos migratórios entendidos como movimentos classistas ou 
~ 1 r processo social. E nao temos duvida que este e um forte motivo 

que esta por tras do movimento migratório. Durante a fase de 

expansão economica, no final do periodo, valeria a pena uma in-
~ vestigaçao mais detida para avaliar este fator: seu peso quan- 

titativo no processo migratório e a sua influência especifica - 

qualitativa - na produção da "população" urbana espoliada na 
cidade de Lages. - 

t 

_ _

- 

Interessa-nos, particularmente, para efeitos deste tra- 
~ ... 

balho, chamar a atençao para o movimento migratório ,motivado 
pelo fechamento das serrarias durante, em especial, a fase .de 

refluxos da economia brasileira. Entendemos que aquele contin-
~ gente de migrantes, no conjunto da populaçao urbana produzida 

naquele periodo,_foi o grupo predominante. Ademais, entendemos 
também que, pelas circunstancias em que ocorreu na regiao o mo- 
vimento migratório da segunda fasegdaquele periodo - que sera 

vista a frente -, não altera, no todo, a qualidade das relações
~ sociais e politicas da populaçao urbana resultante. 

Para efeitos deste trabalho, tomamos o entendimento da
~ migraçao como '

5.
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zâ' ` f "processo social, cuja a un1dade)atuante nao e o 
individuo mas o grupo (....) (com) causas estrutu- 
rais que impelem determinados grupos a se por` em 
movimento. Estas causas são quase sempre de fundo 
economico (....) e atingem os grupos que compoem a 
estrutura social do lugar de origem de um modo di- 
ferenciado. (.;;.) O que importa e nao esquecer 
›que a primeira determinação de quem vai e de quem 
fica e social ou, se quiser, de classe." (SINGER, 
1987:5l-52). ` 

Não temos duvidas de que o processo migratório no perio- 
do referido, na Regiao Serrana de Santa Catarina, foi de fato 

um processo social e de fundo economico. 
Entretanto, no limite dos dois pontos daquele movimento 

- como ponto de partida as Vilas no meio rural e as cidades vi- 

zinhas, e como ponto de chegada a cidade de Lages -, seria for- 

çoso classifica-lo como determinado pelo processo de industria- 
~ r 1 ~ f 

lizaçao, ja que, como ja vimos, nao houve avanço da industria 
da cidade de Lages para atrair migrantes, ao contrario, tambem 

na cidade foi liberada força de trabalho por desemprego. POP 
outro lado, como também ja vimos, não foi a industrialização da 
agricultura na região o motivo daquele movimento migratori0, 
pois aqueles grupos migrantes, nem mais trabaDuxpres.nn%ús emmh 6 

dos.ventos da modernizaçao (industrializaçao) da agricultura 
que sopravam no Brasil em geral-desde o inicio do- pos-guerra, 
somente uma brisa na regiao soprava e em alguns pontos especi- 
ficos - a extensão rural teve muito pouca 'influência naquele 

z 18 periodo . _ 

A agro-industria começa a surgir como opçao economica 
~ I ' para a regiao somente a partir do inicio da decada de 70, 6 

ainda restrita - no seu inicio - a produtos da pecuaria: lati- 

cínios e frigoríficos. . 

A industria de papel e celulose, que teve o -seu inicio 

em Lages durante ja os "anos dourados" - com a implantação da 

Papel Itajai, em 1958 -, passou a desempenhar papel mais rele- 

vante na economia a partir do inicio da decada de 70. Alias, 'a
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_ _ esta "relevancia" economica do setor papeleiro - posto conquis- J
~ tado com a concentraçao da atividade em torno de duas grandes 

empresas de capital transnacional - vincula-se o fechamento de 
algumas pequenas fábricas de pasta mecanica espalhadas pelo in- 
terior do municipio de Lages (distrito de Bocainafdo Sul e Ín- 
dios). Deste processo se produz, ai sim, um contingente de al- 
gumas centenas ou mais de um milhar de "desempregados tecnolo- 
gicos". Mas, de qualquer modo, os poucos ventos de modernização' 
da agricultura que na região sopravam, e, em especial, as pape- 
leiras, pela compra das terras de pequenos e médios proprieta- 
rios, eram motivo de migração que deve ser considerado. Segundo 
SINGER, classificêfse como fator de expulsão. Esta expulsão,

~ 
entretanto, alem de ocorrer somente no final do periodo, nao se 

da via rupturas: ao contrário,.no caso das vendas das terras as 
papeleiras, sempre se ficava devendo favor a empresa pelo alto 
preço pago pela terra e a promessa - algumas vezes cumprida - 

de emprego na fabrica. E a fuga do campo por conta do aumentO 
vegetativo da população e a falta de terras correspondentes, 
bem como a fuga por conta do aumento dos custos de produçao das 
culturas tradicionalmente cultivadas na.região, não tem suas 
causas estruturais compreendidas pela populacao migrante que, 

assim, não consegue distinguir seu inimigo para com ele romper- 
z /. ' 

Trata-se,_tambem ai, de uma massa humana, amorfa e disponivel a 
_ ` V 

orientações de cunho carismático, que ira engrossar as fileiras' 
daquele contingente anterior de migrantes que sairam das serra- 
rias. ' 

-
' 

Este "segundo" movimento migratorio, portanto, não inva- 

lida nosso entendimento da atipicidade da migração para a cida-
~ 

de de Lages no periodo 1963-1973, pois, se nao bastasse o ja 
I _ 

dito, diriamos ainda que: primeiro, conforme dito acima, a li- 
~ ‹ 

beraçao mais significativa, enquanto grupo ,social,- de 

mao-de-obra das fábricas de pastas ocorre no final do p€ri0dO 
referido, com o fechamento da Papel Itajai, em Bocaina doi Sul;
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~ Íšegundo, a concentraçao da atividade industrial no ramo do pa- 

... ~ pel/papelao nao se da na cidade de Lages, mas nas sedes distri- 
tais de Correia Pinto e Otacílio Costa, portanto, no interior; 
terceiro, as agro-industrias implantadas na cidade de Lages 
ocuparam muito pouca mao-de-obra - certamente muito menos do 
que o que foi liberado de pequenos açougueiros "de capoeira" 
(para designar abates fora das normas do SIF etc.) e de peque- 
nos fornecedores de leite. 

Assim e que se produz, no periodo, uma massa humana - 

uma populaçao - de espoliados urbanos na cidade de Lages.
~ Segundo KOWARICK (l983:59), a espoliaçao urbana e um 

, . _ , \ 

processo decorrente de_u processo anterior_que, para ele, esta ligado "as 

condições de exploração do trabalho propriamente dito, ou mais precisamente 
\ ~ ~ V ~ 
as condiçoes de pauperizaçao absoluta ou relativa a que estao 
sujeitos os diversos segmentos da classe trabalhadora". Para 
KOWARICK, espoliação urbana "Ô o somatório de extorções que' se 

opera atraves da inexistência ou precariedade de serviços de 

consumo coletivo que se apresentam como socialmente necessarios 
~ 1 ^ ' 

em relaçao aos niveis de subsistencia e que agudizam ainda mais 
a dilapidaçao que se realiza no ambito das relaçoes de traba- 
lho". r 

` 

_ V 

SINGER (1987:57) chama-a atenção para que esse processo 
de espoliaçäošsofrida pelos mtgrantes no ponto de. chegada não 
, 

. z seja tratado como "marginalidade" produzida pela propria migra- 
ção. Primeiro, porque ele rejeita o conceito de "marginalidade“ 

~ ~ - _. ~ 
como nao integraçao na economia capitalista e nao participacao 
em organizações sociais e no uso de certos serviços urbanos. 

...,. ~ r 

Segundo, porque tratar assim a questao da migraçao, para ele, e 

trata-la a partir de critérios individuais que “escamoteiam a 

situação de classe dos assim chamados marginais". Em seguida a- 
crescenta que "e sabido que o capitalismo industrial, desde -a 

sua origem, requer e, por isso, constitui reservas de capacida- 
de produtiva e de força de trabalho, que somente sao utilizadas
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no momento em que a economia se expande com maior vigor". 
"(....) O capitalismo mantem uma parte da força de tra- 

balho em estoque, constituindo um exercito industrial de reser- 
vas. Manter significa aqui preservar e sustentar." (SINGER, 
1987257-58). ' 

Numa visão macro, não ha duvidas de que a populaçao de 

migrantes que acorreram a cidade de Lages no periodo em foco, 
constituiam-se num contingente do "exercito industrial de re- 
servas", a frente veremos que de fato este contingente se pres- 
tou e continua a prestar-se para atender parte da demanda de 

força de trabalho na industria (da construçao civil em Itaipu, 
por exemplo, em 1975, e dai por diante), 

Entretanto, seria logico de se pensar que a manutenção 
desta força de trabalho em estoque, num periodo de refluxo ge- 

ral da economia no pais, seria menos custosa - para o proprio 
capitalismo e, principalmente, para os migrantes se permaneces- 
se em seu ponto de origem, no campo. '.Pelas razões vistas, is- 

to nao ocorreu na Região Serrana de Santa Catarina: ao contra- 
rio do que ocorreu no Brasil onde os censos de 1960 e 1970 acu- 
sam um crescimento absoluto de populacao rural de 38,767.423 
-para 41.054.053 habitantes, no municipio de Lages (com Anita 
Garibaldi, São Jose do Cerrito e Campo Belo), a população rural 
diminuiu em termos absolutos de 86.174 pana 84.000 (GAPLAN, 
1986). '

Í 

Assim, este contingente de migrantes, concentrado na ci- 
, ‹~ 

dade de Lages, exercito industrial de reserva de outros espaços 
urbanos que não Lages, sofrem - no limite deste espaço - Um 

processo terrivel de degradação das suas condiçoes de sobrevi- 
^ _ ~ - 

vencia e reproduçao. É 

'Desse modo, o municipio de Lages, como um todo, sofre 

uma espécie de expropriação, isto e, arca com os custos de ma- 

nutenção da força de trabalho em reserva, que sera' utilizada 
í

~ 
por outros no momento oportuno. Mas estes custos de manutençaO›

I

«
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na cidade de Lages, recaem especialmente sobre os prëbrios mi- 
... ~ grantes espoliados. Recaem, primeiro, em forma de nao prestaçao 

dos serviços urbanos de consumo coletivo por parte de quem de- 
^ , ~ 

veria faze-lo, por parte do poder publico. Pelo menos em .tese, 

caberia ao Estado esta parte dos custos de manutençao do esto- 
que de força de trabalho, ja que é o Estado, no capitalismo, o 

medidor do capitalismo. 
Com a ausencia desses serviços (saude, saneamento basi- 

co, transporte, energia, educaçao etc.), tem-se uma população - 

uma classe economica -, alem de pauperizada, privada daquilo
~ que poderia ser chamado de direitos basicos de cidadao. Esta 

situação de exploração, na opinião de KowARIcx (1979), "agudiza 
~ ^ . ~ ainda mais a dilapidaçao que se realiza no ambito das -relaçoes 

de trabalho". Quer dizer, o excesso de oferta de força de tra- 

balho pressiona para niveis baixos asi ofertas de salarios e 

condições de trabalho nos poucos empregos existentes na cidade 
- alguns observadores mais ousados (ou menos avisados?) dizem 

\ 1 ~ , que Lages -vivia, a epoca, relaçoes -de trabalho 
pre-capitalistas. A luta pela manutenção de seu emprego leva o 

trabalhador a humilhar-se diante do empregador e a uma postura 
de competição com seu "companheiro de çlasse“. Por outro lado, 

o trabalhador espoliado e expropriado nas suas relações.de tra- 
balho e forçado a longas horas de trabalho extra - durante suas 

~ _
~ folgas - na produçao de bens de auto-consumo, a prOdUÇaO de Sua 

casa propria, por exemplo. Segundo OLIVEIRA (1984), ratificado 
por KOWARICK (1979), o processo de auto-construção da moradia 
durante as folgas e fins-de-semana, bem como de outras formas 
de "economia natural", é na verdade o produto do trabalho não

~ 
pago. Serve, ao mesmo tempo, de instrumento de reproduçao ou 
reposição ampliada da força de trabalho e ' 

"de aumento da taxa de exploraçao da força de tra- 
balho, pois o seu resultado (....)'ref1€t€-Se numa 
baixa aparente do custo de réproduçao da força
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(....) e para deprimir os salarios reais pagos pe- 
las empresas. Assim, uma operação que e, na apa- 
rencia, uma sobrevivência de praticas de economia 
natural dentro das cidades casa-se admiravelmente 
bem com um processo de expansão capitalista, que 
tem uma de suas bases e seu dinamismo na intensa 
exploração da força de trabalho." (OLIVEIRA, 1984, 
citado por KOWARICK, l979:6l). 

Mas as alternativas de subsistência a que se submete es-
~ 

te contingente de trabalhadores na cidade nao se limita aos 
,poucos empregos com salarios reais deprimidos, ou a produçao ao 
auto-consumo, ou ainda a migração para outros pontos de chega- 

~ ^ da. Muitos se dedicam a prestacao autonoma-de pequenos servi- 
ços: desde esses tempos Lages tem sustentado a fama de ter mui- 
tos biscateiros, lavadores de carro na rua etc. e, em especial, 
mendigos. V 

'
" 

Julgamos oportuno levantarmos aqui uma hipotese que va- 
leria ser trabalhada noutro espaço: o de que a cidade de Lages 
teria sofrido um segundo processo de "terciarizaçao" a partir 
do fim do ciclo da madeira. Se'o "primeiro" processo, ao qual

~ 
ja nos referimos, estava ligado ao ciclo de extraçao da madeira 
que demandava certos tipos de serviços, este "segundo" seria, 
de um lado, resultante do excesso de oferta de.mao-delobra que, 
enquanto aguarda uma oportunidade de trabalho-fixo e em -melho- 
res condições, presta serviços numa simples luta de sobrevivên- 
cia, de outro lado, mais que isto, seria a propria au- 
to-profissionalizaçao no setor terciário da economia. Neste ul- 
timo caso, seria uma especie de conjugação - em relação de in- 

' ^ r fluencias mutuas - da oferta de mao-de-obra com_a "difusão de 

certos tipos de consumo que requerem o uso complementar de ser- 
viços". No resultado, enfim, nesta linha de pensamento, 
ter-se-ia uma confirmação da tendencia, para Lages, de cidade 
de prestação de serviços. S6 que este "segundo" processo de ex- 

... . ,_ z A pansao (relativa) dos serviços nao se da como consequencia da 
expansão dos outros setores - como seria normal pensar e, como
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o Ígi, efetivamente, durante o ciclo da madeira, mas, ao con- 
'~ 

trario, da-se em decorrência do refluxo do setor de extraçao e 

de industrialização. Dai ser possível afirmar da existencia de 

uma especie de sub-economia, ou de categoria menor de economia 
para os padrões capitalistas de produçao, circulação e consumo 
contemporâneos; 

A industria papeleira e as agro-alimentares: na 
Regiao Serrana, a segunda inflexao da economia 'do pos-guerra

~ verificada a partir de 1967, expansao economica conhecida como 
o "milagre brasileiro" também teve seus reflexos. 

Foi quando se expandiu a agro-industria de papel, pape- 
lao e algumas importantes agro-alimentares. De maior relevo pa- 
ra a economia-municipal foi, sem duvida, a industria do ramo 
papel e papelão. Em 1969, foi fundada a Papel e Celulose Cata- 
rinense (PCC) e, em 1973, uma subsidiária da PCC - a Celucat 
S/A - para produzir embrulhos e envelopes. Em 1969, ainda fun- 
da-se a Bates do Brasil, para produzir sacos de papel multifo- 
lnados. Somadas as produções destas com mais a produçao. da 
Olinkraft, que ja atuava na regiao, no ramo de papel e celulo- 
se, faz do municipio de Lages a capital do papel do Estado de 
Santa Catarina. É um grande centro produtor do pais no ramo. Em 
1970, conforme valor da produção, o ramo de papel/papelão re- 

presentava para Santa Catarina 5,9% da produçao 'industrial e, 

em 1980, representava 5,0%. Em Lages, em valor da produçao, em 
1980, o ramo papel/papelão representava 51,1% da produção muni- 
cipal (SANTA CATARINA, 1986:105). 

Deduzimos, daqueles dados, que em 1980 a produçao lagea- 
na de papel/papelão representava 68,8% da produçao catarinense 

_, , ~ 
do ramo. Mas a expansao da industria de papel/papelao, se con- 
tribuiu para diminuir, em parta nao veio significar, naquele 
final de periodo - nem depois - o extermínio das condições de 

dilapidaçao e da exploração dos trabalhadores serranos, nem da
~ espoliaçao urbana a que estavam expostos.

I

(`
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fg "As vantagens de localização ecologicas para o re- 
florestamento (pinus exoticos, araucaria e euca- 
lipto), O preço da terra, aproveitamentos hidroe- 
letricos baratos permitiram o gradativo dominio 
dos grandes grupos multinacionais americanos (Man- 
ville, Rigesa, Bates etc.), alem do maior grupo 
nacional do ramo, a Klabin. 
Temos nesta area territorial (planalto de Lages e 
Norte que fazem parte de uma faixa territorial que 
vai de Vacaria/Lagoa Vermelha no Rio Grande do 
Sul, passando pelas referidas areas catarinenses e 
pelo planalto paranaense - Ponta Grossa, Telemaco 
Borba etc. - e alcança Itapeva em Sao Paulo},' um 
quadro de grandes e medias fábricas instaladas no 
centro de gigantescos reflorestamentos proprios 
(20 a 40 mil hectares), com pouca indução do pro- 
cesso industrial regional, pois sao estabelecimen- 
itos de grande dimensao de capital e de vinculaçao 
a grande distancia. Não aparece uma regiao indus- 
trial, nem centros industriais, mas industrias 
isoladas e auto-suficiente, constituindo uma es- 
trutura super-imposta a economia anterior pasto- 
ríl, latifundiaria, com seus pequenos proprieta- 
rios e trabalhadores expropriados e, portanto, com 
fortes excedentes de mão-de-obra." (SANTA CATARI- 
NA, 1986 105).

~ 
Seria falso dizer que a industria de papel/Dapelao im- 

._ ~ ~ I 

plantou-se na regiao em funçao da mao-de-obra disponivel. Tam- 
bém seria meia verdade apenas afirmar que aquelas fábricas, com 
a sua demanda de mão-de-obra, contribuiram com a diminuição do 

desemprego na região. Primeiro, porque o fatofi mão-de-obra na- 

quele processo industrial e de menor importancia diante do ca- 

pital e da tecnologia empregada; segundo, porque, se e verdade 
que ocupou algumas centenas ou milhares ate, de trabalhadores 
serranos disponiveis naquelas ocupações que exigem menor quali- 
ficação, também e verdade_que um numero bem maior que este de 

trabalhadores rurais - na maioria pequenos proprietários - en- 

tregaram suas terras as papeleiras - vendendo ou alugando - pa- 

ra o reflorestamento e rumaram para a cidade. Um fator de mi- 

gração de muita relevância que ocorreu, principalmente, a par- 

tir do inicio da decada de 70.

!
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Foi tambem neste periodo de expansão economica queáalgu- 
mas agro-industrias, ligadas a pecuária, foram implantadas ana

~ regiao. A Lactoplasa Industria de Lacticinios do Planalto Ltda. 
foi fundada na cidade de Lages, em 1970, por um grupo de fazen- 
deiros serranos. Com tecnologia sofisticada, fabrica todos os

~ principais derivados do leite. Capta leite de toda a regiao. 
A Frigoplan (Companhia Planalto de Frigoríficos) entra 

em funcionamento em 1973, com capacidade ociosa, para abate de 
bovinos.` 

Ainda neste mesmo-periodo de expansão econômica foi que
~ teve entrada, em algumas manchas da regiao, a cultura de orti- 

frutigranjeiros, como por exemplo o alho, em Curitibanos, a ba-
~ tata-semente, em Sao Joaquim, Bom Retiro e Campo Belo do Sul, a 

~ ~ z maça, em Sao Joaquim, olericolas em geral, em Urubici. 
Estas três atividades produtivas - papel/papelão, indus- 

trias agro-alimentares e ortifrutigranjeiros - tem em comum uma 
marca ligada ao seu tempo, isto e, em comum, surgem, num plano 

- ~ imediato, a partir de intervençao do Estado na economia, via 
incentivos fiscais e crediticios,` numa estrategia global de

~ crescimento econômico, atraves da concentraçao de renda. Num 
. _, . plano imediato, trata-se da penetraçao definitiva do grande ca- 

pital nos complexos agro-industriais. ~' 

_ - No caso da Região Serrana, as papeleiras - grande capi- 
tal - se beneficiaram dos .creditos -subsidiados e .incentivos 
fiscais, usando dos mecanismos -legais de empresas 'agrícolas 
subsidiárias e "independentes", Estas são implantadas para fins 

\ ~ r de garantia aquelas, da produçao de materia-prima.
~ As industrias agro-alimentares e a producao (industrial) 

de hortifrutigranjeiros se beneficiaram diretamente dos incen- 
' 1 tivos oficiais - crediticio e fiscais. "O motor_ desse cresci- 

› I 

ny I mento foi a expansao dos incentivos crediticios para a _aquisi- 
~ - 

çao de insumos modernos e dos incentivos fiscais.para a amplia- 
ção da capacidade das fábricas ja existentes e instalação de

'L
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novas fábricas." (MOREIRA, 1981:14). 

"O esforço em investimentos, a partir de 1970 (no 
complexo agro-industrial pecuaria bovina de car- 
ne-frigorificas), foi algo de impressionante e vi- 
sava a melhoria das instalações p f-reequipamento 
das plantas dedabate;de ampliar a capacidade. de 
.resfriamento e estocagem (....) Com relaçao ao 
complexo agro-industrial pecuaria leiteira - lati- 
cinios, em seqüência as transformações do periodo 
1964 a 1968 (....) seguem-se uma nova onda de 
transformações a partir de 1969. Na industria elas 
(as transformações) aparecem ja como novas fabri- 
cas em novas bacias z leiteiras." (MOREIRA, 
19s1z1ô-17). 

As conseqüências econômicas e sociais mais evidentes 
_ ~ ~ ~ desse processo de industrializaçao na Regiao Serrana serao ob- 

servadas nos periodos subseqüentes a estes periodos que se ini- 
ciam com o fim do "milagre brasileiro". Ai veremos que a cen- 
tralizaçao - monopólio garantido até com a policia - da ativi- 
dade de abate de gado bovino e do beneficiamento do leite, aca-

~ bou inibindo pequenos negocios até entao descentralizados. É ai 
que se tornam mais perceptíveis os problemas advindos da migra- 
~ _ çao do interior para a cidade de Lages-e outras, ocasionada - 

-_: _ agora sim - pela concentraçao da propriedade _das terras nas
~ maos dos-papeleiros e de Companhias de reflorestamento. 

I I _ I .N
7 

E tambem nos periodos subseqüentes que ficarao mais evi- 
dentes, pelos seus resultados, os desequilíbrios que sofreu .a 

agricultura da região durante o periodo de expansão. economica.
~ Para SERRA, a produçao agricola brasileira para o mercado in- 

terno demonstrou consideravel atraso "vis-a-vis o crescimento 
da industria e da massa de salarios". (SERRA, 1982:93). 

Segundo SERRA, este atraso relativo tem a ver: 
_ _ . ~ 

a) com o aumento desproporcional das exportaçoes, 

-`.. "cujo peso na produçao agricola total passou de 
12.0 para 1e.ô% éntre 1966 a 1967 e 1973 (....) a

L,
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5% produçao-de exportaveís substituia a produção de 
alimentos para o consumo domestíco." (SERRA, 

' l982:93). 

' b) as caracteristicas da modernizaçao da 'agricultura 
brasileira que se iniciou no ano 50, para SERRA, 

"essa modernização a nivel tecnologico beneficiou 
fundamentalmente as culturas do cafe,_do algodšo,. 
cana-de-açucar, soja, laranja, batata e trigo, os 
cinco primeiros produtos de exportação. E foram¬ 
estas culturas que puderam .entao desfrutar dos 
subsidios concebidos aos insumos quimicos e que 
sofreram um processo de mecanização mais acentua- 
do. Contribuiu no mesmo sentido a concentração do 
credito rural especialmente em torno dos produtos 
citados e para os grandes proprietarios em função 

~ das maiores garantias que podem oferecer." (SERRA, 
19a2z94). 

` 

.

- 

Dessas circunstancias, no caso da Região Serrana de San- 
~ . r ta Catarina, nao foram muitos os beneficiados. Tem-se noticias 

da chegada de grupos de famílias japonesas que se dedicaram ao 
cultivo da batata, gozando daqueles beneficios. Mas muitos pe- 
quenos produtores foram prejudicados, no nivel regional, em 
conseqüência daquela politica nacional para a agricultura, que 

acabou por aumentar * ' 

"o custo relativo da produçao de alimentos para o 
mercado interno, devido ao medíocre desempenho da 
prqdutividade_e menor margem de subsidio recebidos

\ 

por este setor vis-a-vis os exportaveis. Neste 
mesmo sentido contribuiram tambem a violenta ele- 
vação do preço real da terra (....). (SERRA, 
19e2z94).

! 
- _. Em síntese, podemos concluir que a inflexao economica,

~ de expansao,_verificada no Brasil nos anos de 1967/73, para a 

Regiao Serrana de Santa Catarina, funcionou\como um "mecanismo" 
de demarcação de seu novo papel a ser desempenhado na 'divisão 
inter-regional do trabalho - a produçao agrícola e - a-
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gro-industrial. E o desempenho efetivo deste papel (subordina- 
do) se da dentro da estrategia global de concentração - das 
terras, do capital, da renda. Portanto, confirma-se a relação 
economica desigual, ou de expropriação. Expropriaçao, primeiro, 
da Regiao Serrana na relação inter-regional do trabalho pela 

~ ~ ~ sua posiçao de subordinaçao ou de funçao do desenvolvimento in- 
dustrial. Expropriação, segundo, da cidade de Lages, que nessas 
circunstâncias de região subordinada, cabe a ela, polo regional 
que e, conforme ja citamos, a tarefa de "cuidar" do "exercito 
industrial de reserva". Cuidar até que migrem para outros pon- 
tos de chegada. Pois, estruturalmente, a cidade e a região es- 
tao impedidas, isto e, sem condições de ocupação de toda essa 
força de trabalho disponivel. Finalmente, expropriação dos tra- 

- -› r balhadores serranos, que a sofrem em dose dupla, pois sao o ul- 
timo elo dessa corrente expropriatoria. 

O resultado e um trabalhador ativo sujeitando-se a con- 
~ ~ diçoes de trabalho de extrema exploraçao e, ativo e inativo, 

sujeitos de expoliaçao urbana._ 
Por estas e por outras razões, podemos dizer que o pe- 

›.. riodo foi propício, para a Regiao Serrana.de Santa Catarina, no 
_ ~ ›~. ~ sentido de produçao das condiçoes de produçao do que chamamos 

de "consciência urbana". As relações de expropriação sofridas 
pela cidade de Lages como um todo, as relaçoes 'de exploração 

. ~ ' 

dos trabalhadores empregados e.a expoliaçao urbana sofrida~ por 
todos os segmentos populares, foi o caldo de culšura onde se 

gerou e se desenvolveu uma nova visão de mundo no( interior da 
- nv A grande maioria da populaçao - classe economica subalterna. 

O fim ultimo do coronelismo e a emergencia do populismo: 
ë esta nova visão de mundo, caótica, desordenada, p elementø 
principal que vai conduzir aquela populaçao, num primeiro mo- 

z ~ 1 
mento, ao repudio de suas antigas relaçoes politicas---0 _coro- 

' ~ › . 1 
nelismo - para criar, em seu lugar, novas relaçoes politicas - 

o populismo. Certamente que o fator vontade de certos persona-
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gens, individuais ou grupais, teve influencia na aceleraçao oã
~ superaçao do coronelismo ou da emergência do populismo. Entre- 

tanto, a açao desses personagens estava muito condicionada as 
ay I I 

situaçoes que se produziram, historicamente. Os ultimos manda- 
tarios politicos municipais de Lages -_ executivos - ficaram 
premidos: de um lado pelas forças tradicionais que eles mesmos 
representavam, forças que exigiam deles o tratamento ao estilo 
do velho esquema das benesses que o poder proporciona. Deste 
lado a propria cultura politica do mandatário - suas raizes -~o

~ impedem de desempenhar as açoes politico-administrativas que 
contentariam a grande maioria da massa, agora, urbana. De outro 
lado, o processo de expropriação que o municipio vivia - a ci- 
dade especialmente - na relação inter-regional do trabalho, si-

~ tuaçao em que tinha que manter o exercito industrial de reserva 
constituido de trabalhadores dispensados no proprio municipio e 

nos municípios vizinhos. Este processo se traduzia, em ultima 
V ~ instancia, num descompasso entre as necessidades da populaçao 

urbana de bens e serviços de consumo coletivo e a capacidade 
fisica (orçamentária) do poder publico local atender. Gera-se, 
assim, um descontentamento da grande massa urbana para com os 
mandatarios locais, seus antigos compadres e/ou- padrinhos. A 
forma de expressão desse descontentamento é confusa, nada «ela- 

borada, mas, pom uma certeza, pelo menos a de -que ha que se 
` . . 

opor aqueles que representam a politica velha, no caso os que 
estavam no poder. 

E é exatamente essa visão caótica da realidade, motivada 
' ~ A pela necessidade material de preservaçao da existencia, que 

possibilita o surgimento de "messias salvadores“ - no CaS0,' OS 

populistas -, agentes representantes de outras classes ou seg-
~ 

mentos de classes sociais, isto é, agentes nao organicos da 
"classe em si". ” 

A forma que essa "classe em si" usou Para expfessaf sua 
vontade de mudança, na cidade de Lages, foram -os process0S
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eleitorais. Alias, esses processos eleitorais podem ser enten- 

didos como um "espaço dialético" que ao mesmo tempo produziu e 

foi produzido pelos populistas na sua trajetoria de conquista 
do poder politico. 

_ 
Primeiro o PTB (Partido Trabalhista Brasileiro), depois 

o MDB, foram os partidos politicos usados como instrumentos pe- 
los populistas. Nas eleições proporcionais de novembro de 1966 

- ~ portanto um ano apenas apos a institucionalizaçao do biparti- 
darismo no Brasil (ARENA e MDB) - de dois deputados estaduais, 
eleitos pela Região Serrana de Santa Catarina, um deles, Evilá- 
sio Nery Caon, advindo que era do PTB getulista, era do MDB. Ja 

~ - nas eleiçoes municipais de 1968, o MDB chega muito .proximo da 
conquista do poder executivo, com 12.912 Votos contra os 14.000 

-r ø '

` 

que elegeram o "ultimo dos coroneis" (Aureo Vidal Ramos, pela 
ARENA) . 

`

_ 

' Finalmente, é no MDB contraditório - retrato de sua face 
em todo o Brasil -, que congrega os populistas e segmentos das 
antigas oligarquias, e até alguns grupos de menor peso de ten- 
dência esquerdista, que vai se eleger prefeito de Lages um re-

~ presentante populista em novembro de 1972 - o entao vereador e 
19 advogado trabalhista Juarez Furtado . . 

Somente agora os populistas chegam efetivamente ao posto 
maximo do poder politico_municipal. Até então disputavam parce- 
las de poder. Chegam ao poder.loca1 somente no momento em que 
no plano nacional ja estavam no ostracismo - pela força - havia 
tempo (desde 1964). 0 golpe militar de 1964, alias, pouco sig- 

nificado imediato teve para a Regiao Serrana de Santa Catarina, 
do ponto-de-vista politico. Em que pese a cassação do mandato

~ 
de Deputado Estadual de Evilasio Caon e outras perseguiçoes es- 
parsas, o regime instalado no pais teve pouco serviço 'para se 

... _ impor na Regiao Serrana de Santa Catarina 'como' dominante. As 
forças politicas locais muito cedo se acomodaram as -regras do 

jogo imposto pelo novo regime.

1

‹
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\ ~ Chamamdš a atençao para o fato de que somente em Lages, 

neste período, ocorrre de os populistas conquistarem a prefei-
\ 

tura municipal. Nos demais municípios da regiao e mesmo no in- 

terior do municipio de Lages, não são observadas mudanças poli- 
ticas. Nenhuma que pudesse indicar algum avanço no- sentido de 
sair da velha politica de clientela e ainda de "cabresto" - 

propria dos "grotões" - para o estagio do populismo.-Não ocor-
~ reu o processo de urbanizaçao nos municípios Vizinhos tal como 

ocorreu em Lages. ~

' 

Outras formas de dominação social: se o arrefecimento do 
coronelismo denota a possibilidade e a existência efetiva de 
algum espaço de_participaçao popular nas relações de poder, is-

~ to nao quer dizer que tal espaço seja conquista dos _subalter¬ 
nos. Um resultado da luta de classe. É certo que .nao se pode 

- ~ ser tao rigoroso e desprezar de todo este componente. De todo 
modo, entendemos que o "espaço de participação popular" e mais 

' 

... r ~ 
o resultado das contradiçoes da historia da regiao do que 're- 

sultado de qualquer açao volitiva das classes subalternas, pois 
a região sofre as conseqüências de sua inserção no cenarip na- 
cional. '

. 

_ Estas classes subalternas, alias, continuaram a sofrer a 
pressao articulada e hegemÔnica.das estruturas de dominaçao-que 
as tornam submissas. Articulam-se com as estruturas econômicas 

« : 

~ z ~ A 
de dominaçao - como as ja vistas - outras formas nao economicas 
de dominaçao, cuja ação em alguns casosšé mais de ambito local. 

›... 
'

“ 

Destas formas nao econômicas destacamos como de maior importan- 
cia: ' 

~
- 

a) a Igreja Catolica: também nesse periodo os ventos das 
praticas pastorais da Igreja Catolica, ligadas a Açao Católica 
Brasileira, passam ao largo da Regiao Serrana de Santa Catari- 
na. No Brasil, naqueles centros onde a ACB era mais presente e 

r ' ~ ativa, no pre-64 chega ao auge de sua açao, presente nas lutas 
sociais. Segundo LIMA, a ACB se posiciona em não ser tomada

I
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como força criadora de novas-äonas de influencia em defesa con- 
tra o comunismo-Ac:uwes,poskfionamse nas lutas de classe em 
defesa‹km ckxmes populares que se mobilizam. Essa postura esta- 
ra na base de decisão episcopal definitiva de rompimento com a 

' \ ACB em 1965, e que acaba por empurrar segmentos da ACB a orga- 
~ ~ 1 _ nizaçao da Açao Popular. Ainda segundo LIMA, a AP ja nasce em 

ambito nacional, justamente por contar com quadros dirigentes 
da ACB em ambito nacional: a AP esta presente em varias classes 
e setores de classe da sociedade e, diz mais, possuia uma ideo- 
logia - o socialismo. O que teria empurrado os catolicos da ACB 
para a AP - diante do rompimento com e pelo episcopado - teria 
sido a consciencia de que "o católico antes de tudo e parte in- 
tegrante da revolução brasileira". (LIMA,_' 1979245). ASSim É 

que diversos movimentos ulteriores surgem, a partir da AP, na
~ ilegalidade, com a participacao ativa de catolicos. 

Paralelamente a estes movimentos revolucionários, com a 

participação decisiva de catolicos que foram desgarrados da I- 

greja, ocorre no proprio interior do episcopado brasileiro uma 
divisão entre progressistas de entao e conservadores. Uma par- 
cela representativa dos hierarcas apoiou o golpe de 1964 e as 

divergências se_agravaram também entre o episcopado progressis- 
ta e a vanguarda da ACB. A ACB desaparece e a Igreja fica iso- 
'lada do povo. Esse isolamento leva.a Igreja a formaçao de_novas 
bases sociais. Segundo LIMA, setores da ,hierarquia assumem a 
pastoral popular, surgem as CEBS, para ocupar o espaço que ocu- 
pava a ACB. 

Outras contradições históricas geram modificações na I- 

greja durante o periodo de ditadura - os setores progressistas 
ganham importancia, especialmente a partir de Medellip, .em 

1968. Com a falta de outros instrumentos de mediaçao, a insti- 
~ - ~ r 

tuiçao Igreja se engaja diretamente na defesa da_populaçao. E e 

a partir dai que a Igreja - setores progressistas - ira criar 
mais tarde novas formas de organizaçao (CPT, CPO, CIMI, CEBs

1

›
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etc.). 
De outro lado, ainda segundo LIMA, e tambem em 1968 que 

o Cursilho da-Cristandade surge como o novo boom do catolicismo 
brasileiro - uma pastoral de elite para firmar bases nas elites 
e classes médias. Esses movimentos de cristandade surgem por 
iniciativa e conta dos setores conservadores da hierarquia ca- 

tolica brasileira, com articulaçoes internacionais. 
Neste contexto, a Igreja Catolica, nos limites da Dioce-

~ se de Lages - Regiao Serrana de Santa Catarina - continua a ter 
como Bispo Diocesano (até 1973) Dom Daniel Hostin, cuja postura 
politico-administrativa ja foi descrita anteriormente. Em que 

` 1 

pese a presença já significativa, embora discreta dos bispos 
coadjutores - primeiro dom Afonso Niehues com ares de quem par- 
ticipou do Concilio Vaticano II e depois Dom Honorato Piazzera 
com postura de democratizaçao das decisoes administrativas - a 

Igreja Catolica na Diocese de'Lages não evoluiu naquele sentido 
politico marcado pela ACB no ambito nacional. 

Ao contrario, todo o clero, sem exceção, orientado pela 
hierarquia, posiciona-se firmemente a favor do golpe militar de 
64 e pregava a favor da "marcha da familia com Deus pela liber- 
dade". Pregava o anti-comunismo a uma populaçao de fiéis sem 
condiçoes objetivas e subjetivas de sequer entender o signifi- 
cado historfico-do comunismo. Sequer a Pastoral Popular, a par- 
tir de Medellin, consegue soprar seus ventos até a Diocese de 

Lages2P. ` 

Por outro lado, os Movimentos de Cristandade chegam mui- 
to cedo a Diocese de Lages: o movimento de Cursilho e o Movi- 
mento de Encontro de Jovens chegam ainda no final da decada de 

60, pratidamente concomitante ao surgimento nos grandes cen- 

tros. 
HUJBUERT (1973:118) observa que a historia da Igreja Ca- 

tolica no Brasil obedece ciclos de abertura e fechamentos na 
_.. r pregaçao apostolica - decorrentes do estabelecimento sucessivo

I

n
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do que ele chama de pactos coloniais na historia do Brasil. O 

grafico que reproduzimos a seguir, demonstra que o periodo que 
vai desde 1849 ate 1930 e um.periodo de fechamento que ele ca- 
racteriza como de "repressão_de movimentos populares em geral: 
periodo de beatos, fanáticos, sabastianistas, messianicos, can- 

... z 
II gaceiros por quase toda a extensao do territorio brasileiro . 

Em contrapartida, o mesmo grafico demonstra que desde 1930 
ate 1964 foi um periodo de abertura suficiente "para o surto da 
Açao Catolica no Brasil", para logo a partir dai iniciar-se um

~ novo periodo de fechamento sem definicao, para aquele momento, 
dos seguintes cruzamentos das linhas.

~ Nao cabe aqui discutir, em que pese nossa discordância, 
o mérito da tese central de HOOHWERT de "reinterpretaçao ('da 

vida da Igreja no Brasil') a partir da mensagem (....) para vo- 
cação de orientar a vida". Do mesmo modo, não cabe discutir 
aqui se os fechamentos da Igreja são so conseqüência de pactos 
coloniais onde a Igreja e vitima e nao agente; importa-nos cha- 
mar a atenção para o grafico e com ele confrontar a historia da

~ Igreja particularmente na Regiao Serrana de Santa Catarina. Ob- 
servamos que as curvas que marcam os periodos fechados, sempre 
no seu ponto mais afastado da linha que os baliza, sao perfei- 
tamente representativos da historia da Igreja Catolica na re- 

giao, desde quando se tem¿noticia da sua presença. Como vere- 
mos, a ultima curva oomeçara a cruzar a linha somente no inicio 
da presente decada. Entretanto, o sinal que representa o momen- 
to de abertura não exisíiu na historia da ja Diocese de Lages. 
Assim, o fechamento da Igreja na Diocese de Lages, com a "mar- 

cha da familia com Deus pela liberdade“ e com os movimentos de 

cristandade, ocorre sem nunca antes ter ocorrido uma abertura. 
Trata-se não de um fechamento que supõe uma .abertura anterior 
mas de uma atualização dos metodos de fechamento. Assim, neste 
periodo, numa região onde não ha outros espaços institucionais, 
ideológicos de participacao politica e de educação das classes
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Gráfico 1. Momentos de abertura-e fechamento da Igreja Catolica 
no Brasil. 
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populares, não e dificil deduzir do grande peso historico exer- 
cido pela Igreja na produção das relaçoes sociais de domina- 
~ ~ çao/submissao de classes. ` 

' 

b) o Movimento Sindicalá não encontramos nada. referente 
a historia das praticas sindicais na Região Serrana, também 
neste periodo, que nos autorizasse a excluir aquele movimento 
do rol de estruturas de dominação. Sempre entendida a dominação

~ como dominaçao de classe e, também neste caso, são os trabalha- 
dores,da cidade e do campq que ocupam a posiçao subalterna. Em-

~ bora a questao sindical esteja diretamente ligada as estruturas 
economicas, de forma que nos permitiria trata-la teoricamente, 
como uma estrutura economica de dominação, nestas circunstan- 
cias concretas, preferimos destacar os aspectos da dominação 
ideológica exercida pelo movimento sindical na região e assim 

1 ~ ^ ~ trata-la como uma forma nao economica de dominaçao social. 
Vimos que os primeiros sindicatos que se formaram na re- 

~ / giao o foi sob a egide do populismo que caracterizava o governo 
de Vargas em seu segundo periodo. Foi ainda nesse espirito que, 
em 1957, foi fundado o Sindicato dos Trabalhadores nas Indus-

~ 
trias Metalurgicas, Mecanicas e Material Eletrico. Nao se tem 

noticias de mobilizações trabalhistas, naquele periodo, lidera-
~ 

da por aqueles sindicatos. Igualmente, nao se tem noticias de 

tais mobilizações, nos anos subseqüentes; mesmo nos anos
~ 1967/68, a movimentaçao sindical antiarrocho salarial com as 

greves que se sucederam no centro do pais não repercutiu-na Re-
~ giao Serrana de Santa Catarina. 

Quanto aos trabalhadores rurais, também já afirmamOS que 
nesta regiao este segmento de classe nao tem tradiçao de luta. 

Nem ligas camponesas, nem o movimento de organização sindical 
rural do periodo de Goulart (1961-1964) teve ai o minimo refle- 
xo. '

. 

~ ~ 
As forças de repressao da ditadura militar nao tiveram 

trabalho algum, na região, para sufocar a "subversão" enraizada
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-_. no meio sindical, pois esta simplesmente nao existia. 

É neste clima que, quando dos momentos mais duros da di- 
tadura militar, o periodo do governo Médici (1969-1974), surgem 
cinco novos sindicatos, sendo que um desses - o Sindicato dos 

‹ 0 ~ Trabalhadores nas Industrias do Papel, Papelao e Cortiça - foi 
fundado em fevereiro de 1975. Os demais são: Sindicato dos Tra- 
balhadores nas Industrias de Energia Hidrotermoelétrica (1970), 
Sindicato dos Condutores Autônomos de Veiculos Rodoviarios 
(1971), Sindicato dos Empregados em Estabelecimentos Bancarios 
(1973)z(cosTA, 1982z945) e sindicato aos Trabalhadores Rurais 
de Lages (1970). A partir deste ultimo, foram fundados, naque- 
les anos, sindicatos de trabalhadores rurais na maioria dos mu- 
nicípios da região. . 

Ora, cremos não ser necessario discorrer sobre as condi- 
ções politicas institucionais - impostas pelo Estado brasileiro

~ - que orientavam, estimulavam e regulavam a fundaçao de sindi- 
catos de trabalhadores naquele periodo, para poder afirmar que

~ mais uma vez na Regiao Serrana de Santa Catarina setores das 
classes trabalhadoras sofriam a organização sindical. 

-É comum hoje ainda (1989) encontrar-se na sede de certos 
~ \ sindicatos da regiao, fixado a parede, um quadro que ostenta a 

fotografia do Presidente Medici..Um sinal de gratidão e venera- 
ção aqueles que aparelharam os sindicatos para execução de po- 
liticas sociais do Estado, como a assistência a saude, a apo- 
sentadoria etc., praticas deliberadas para anestesiar o -clima 
de tensão em que viviam os trabalhadores sob a politica de .ar- 

,
~ rocho salarial e, ao mesmo tempo, ocupar as organizaçoes dos 

trabalhadores, os sindicatos, com tarefas - irrecusaveis pelas 
circunstâncias em que foram postas - que os afastavam das suas 

~ ~ funçoes essenciais de organizaçao dos trabalhadores na luta de 

classes. 
No caso dos sindicatos de trabalhadores da Região Serra- 

~ ' ~À na, nao se sentiram aiastados daquilo que seria sua funçao es-
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sencial, porquanto nasceram, ja, motivados pelas tarefas que o 

Estado lhes impunha. 
c) A escola: convém, ainda, para melhor entender esse 

f' ~ _. periodo, ressaltar a implantacao da Fundacao das Escolas Unidas 
do Planalto Catarinense (UNIPLAC), fundada em 1969, como "enti- 

I r ~ ~ dade de direito publico e orgao de administraçao indireta do 
município de Lages" (cosTA, 1982z1o33). 

Escola de ensino superior, que se insere no contexto do
~ sistema de Fundaçoes Educacionais do Estado de Santa Catarina, 

absorve os cursos de Economía e Contabilidade da Faculdade de 
Ciências Econômicas e Contábeis (FACEC) e cria os cursos da Fa- 
culdade de Ciências e Pedagogia de Lages (FACIP) - Pedagogia, 
Ciências Sociais, Letras e Matematica. ~ 

~ ~ O contexto da implantacao das Fundaçoes Educacionais em 
Santa Catarina e definido pelos acordos MEC/USAID .(Ministerio

~ da Educaçao e Cultura /United States Agency for International 
Development), acordos que ROMANELLI analisa com muita proprie- 
dade: 

"As forças produtivas e as relaçoes de produçao 
caracteristicas do capitalismo somente se concre- 
tizam e expandem num universo de valores, ideias, 
noções e doutrinas apropriado. Nenhum Estado capi- 
talista, portanto, pode prescindir_de uma ideolo- 
gia de justificação que da conteudo e substancia a 
sua ação. Num pais dependente, essa ideologia, 
evidentemente alimentada pelas camadas ou grupos 
detentores do poder, corresponde, se nao a ideolo- 
gia alimentada pelas camadas dirigentes dos paises 
centrais, pelo menos o reflexo dela." (ROMANELLI, 
l978:209).

\ 

L
1 

E \ Entre os objetivos da AID, nos acordos referentes a edu- 
cação no Brasil, segundo ROMANELLI, consta: "atuar diretamente 
sobre as instituições escolares, no sentido de conseguir delas 
uma funçao mais eficaz para o desenvolvimento e reforçar o en-

1
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sino superior, com vistas ao desenvolvimento nacional" (ROMANE- 
LLI, 1978:710).

\ 

A reforma universitária prevista na Lei 5.540/68 e no 
Decreto-Lei 464/69 estabelecia uma politica de concentração do 
ensino universitário nas universidades. "A lei exige que o en- 
sino superior passe a ser ministrado preferencialmente em uni- 
versidades e so excepcionalmente em estabelecimentos isolados". 
(ROMANELLI, 197az22s). ` 

Entretanto, no caso catarinense, a Universidade Federal 
~ ~ ~ nao tinha condiçoes de absorver a toda a demanda da populaçao 

por cursos de 39 Grau e era preciso, na Ótica de quem traçava 
1 , _, _ ~ 

as grandes estrategias para a articulaçao entre a educaçao e o 

desenvolvimento, efetivamente expandir o ensino, "criando assim 
condições para a formação-de mão-de-obra mais qualificada. San-

~ ta Catarina deveria criar condiçoes para expandir sua rede de 

ensino superior, atraves da regionalização das instituiçfies- AS 
regiões-polo necessitavam das condiçoes-base para a garantia de 

, ~ -.. um processo seguro para os negocios e a formaçao de mao-de-obra 
'qualificada' era~condição importante para esse processo. 

; (....) O Estado, atraves do poder publico municipal, 
_, _ 1 ^ ~ 

cria as condiçoes jurídicas para a existencia das fundaçoes mu- 
nicipais, que são publicas, mas de direito privado." (SANTA CA- 
TARINA, 1984:51). _ 1 

Portanto, ë no contexto do "milagre economico" que, se 
...,. ~ investe na educaçao, especialmente na educaçao superior de San- 

ta Catarina, no sentido de se.estabelecer vinculos diretos en- 
' ul» - A I 

tre a educaçao e o processo de desenvolvimento economico. E o 
, _ _ 21 pleno vigor da teoria do capital humano .

` 

\ ._ r ' 

No caso das Fundaçoes, o Estado, que no inicio; exercia 
importante papel no seu financiamento, muito logo retira o 

apoio financeiro e os encargos caem sobre os alunos. 

` "No principio os poderes publicos tem uma expres- 
siva participação na manutençao financeira das
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instituiçoes e ainda um grande controle politico 
(ideologico, administrativo etc.) sobre as insti- 
tuições; com o desenrolar dos tempos .evidencia-se 
que a politica social do regime não era a de prio- 
rizar as questoes sociais. Cresce o descompromisso 
financeiro do Estado e os municipios_cada vez mais 
pobres; e, quem arca com os custos de manutençao 
do ensino são os estudantes. Mas o Estado não abre 
mao do controle politico sobre as instituições, 
usando todas as formas possiveis." (SANTA CATARI- 
NA, l984:52). '

~ iConfigura-se, assim, um quadro cheio de contradiçoes, 
despropositado, onde, no final da linha quem e onerado e o es-3 

tudante-trabalhador. Ele tem, ai, acesso apenas ao ensino - nao 
ha_condiçoes objetivas, nem por parte do

~ da instituiçao, da pratica da pesquisa e 

ta-se de um ensino de péssima qualidade, 

aluno, nem por parte
~ da extensao - e tra- 

pois muito pouco se 

investe na qualificação dos docentes, e quando se o faz, estes 
:J ~ uma vez qualificados se evadem. O aluno da Fundacao nao ingres- 

sou na Universidade Federal também por que esta faz uma seleçao 
pelo viés do financeiro. Este aluno precisa trabalhar para so- 
breviver - estuda num periodo do dia e trabalha em outros dois 
-_e a Universidade nao permite. _ 

A situaçao fica muito mais dificil de ser enfrentada pe- 
los alunos nos casos como o da.Regiao Serrana de Santa Catari- 
na, onde sequer existe um processo de desenvolvimento indus- 
trial para se estabelecer os ditos vinculos diretos .entre a 

N . educaçao e os processos de desenvolvimento. Resta aos alu- 
nos-trabalhadores disputarem e sujeitarem-se aos -empregos em 

.., ~ condiçoes de explcraçao, e, ademais, o controle politico do Es- 

tado, que impunha, sobremaneira, o terror da repressao aos es-
~ tudantes. Resulta dai um processo mediocre de formaçao univer- 

sitaria de um significativo contingente de jovens serranos, On- 

de sao muito poucos os que conseguem furar o cerco e superar 
aquelas limitaçoes.

H
g



132 

Não e proposito deste trabalho discutir os eventuais ga-
~ nhos sociais das classes populares da Regiao Serrana com a im- 

plantação da UNIPLAC. Concordamos com a existencia de uma "pro- 
dutividade da escola improdutiva", como sugere a tese de FRI- 

ø _ ~ GOTTO. Com ele, podemos afirmar que, sem duvida, a UNIPLAC nao 
tem se reduzido meramente a "aparato ideológico reprodutor das 
relações sociais de produçao capitalista", pois 

"a escola, ao explorar igualmente as contradiçoes 
inerentes a sociedade capitalista, e ou pode ser 
um instrumento de mediação na negação destas rela- 
çoes sociais de produçao. Mais que isso, pode ser 
um instrumento eficaz.na formulação das condiçoes 
concretas da superação destas relações sociais que 
determinam uma superação entre capital e trabalho, 
trabalho manual e intelectual, mundo da escola e 
mundo do trabalho." (FRIGOTTO, l984:24). 

As analises efetuadas pelo autor defendem a tese de uma possibilida- 
És e não de necessario resultado histórico. ~

`

~ 
As evidências indicam que tais possibilidades, na Regiao_Serrana de 

“anta Catarina, muito pouco se mobilizaram. O que se percebe como resultado 

maior era formação de agentes defensores do capital. Agentes, na maioria ex- 
` ~ 

Lraidos do seio das classes populares e que permanecem muito em situaçao de 
r ~ 

classe economicamente dominada, mas defensores .ídeologicos de relaçoes 
capitalistas de produçao. Talvez, neste sentido - enquanto con- 

~ ~ ~ ~ ' 

iribuiçao para a superaçao de visoes de relaçoes patrimoniais 
de trabalho - historicamente possa configurar-se em contribui- 
~ ` ~ ~ 

çao as classes populares na busca da superaçao de sua condiçao 
de dominação. Naquelas circunstancias, entretanto, a UNIPLAC

~ veio para (e de fato o foi) reforço do processo de produçao das 
condições de dominação de classe, numa sociedade local que in- 
gressava definitivamente no universo das relaçoes capitalistas

z ~ _ de produçao. 
No mesmo contexto da expansão do ensino superior pela 

via das Fundações, começou a funcionar, em Lages, em 1973, a 
Faculdade de Medicina Veterinaria, unidade de ensino superior 
da Universidade para o Desenvolvimento do Estado de Santa Cata-

›
›

|
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rina (UDESC), que tem sede em Florianópolis. Esta unidade foi 

fundada em articulaçao com os interesses dos pecuaristas da re- 
I `ñ 

giao. Ê 

E não e outro o sentido que não o da produçao das condi- 
ções de dominação de classe, que foi também fundado o "Ginásio 
Industrial Vidal Ramos Jr." (1964) e transformado, em 1972, em 
"Colegio Industrial de Lages". Funcionando em convênio com o 

~ z SENAI e PIPMO (Programa Intensivo de Preparaçao de 

Mão-de-Obra), ministra cursos profissionalizantes no mesmo es- 

pirito dos acordos MEC/USAID. Também, ai, acreditamos na possi- 
-.. z 

II bilidade da “produtividade da escola improdutiva , mas nao e 

caso a ser aqui aprofundado. Ademais, é evidente o zelo pela 
._ -.. manutençao da produçao da escola nos limites permitidos pelo 

sistema dominante. ' 

Assim, em que pese as contradições politicas in-
~ tra-classes dominantes, contradicoes que abrem flancos pelos 

quais os populistas vão gakgar o poder politico no municipio de
~ 

Lages, a hegemonia dessas classes dominantes nao sofre _abalos 
na relação com as classes subalternas. Antes disso, confirma-se 

_, ~ por meios mais modernos de ideologizaçaoreide geracao de depen- 
dência economica. O abalo ficara, mesmo, nos limites do popu- 
lismo e restrito ao municipio de Lages. - 

. \ .__ 

2.4 CRISE ECONÔMICA E POPULISMO - 1973/1983 - * 

' ' z , ~ Diversos marcosëhistoricos concorrem para a demarcaçao 
1 1 ' ~ dessa decada da historia da Regiao Serrana de Santa Catarina, 

que vai desde o inicio (fevereiro) de 1973 até fevereiro do ano 
de 1983. ' 

No plano da economia, 1973 marca o fim do "milagre" eco- 
nõmico nacional e 1982/1983 marca a explosão' da "panela de 

pressão" da divida externa brasileira, que teve como estopim a
~ divulgagao pelo The Wall Street Journal do dia 15 de setembro, 

"da lista dos treze maiores devedores mundiais, com a estimati-
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va de seus débitos" e a real situaçao econamica daqueles pai-
~ ses. O Brasil liderava a lista, com 87 bilhoes de dolares de 

dívida. (AFoNso e ARRUDA, leesza). 
No plano da politica, reafirmamos a importancia das 

~ r eleiçoes municipais de novembro de 1972 para o municipio de La- 
ges, como marco historico do fim de uma era de coronêis/prefei- 
tos e o inicio de uma era de populismo no poder publico munici- 
pal. No outro extremo do periodo (novembro de 1982, com a posse 
em fevereiro de 1983) uma eleição municipal serve de referên-

~ cia, na Regiao Serrana de Santa Catarina, com o fracasso elei- 
toral dos governantes populistas no municipio de Lages, que 

' ~ perdem para uma geracao de tecnoburocratas. De certo modo, uma 
ruptura no processo politico do municipio. Ao mesmo tempo, em 
alguns outros municípios da regiao somente agora, no final des-

~ se periodo, sao populistas que assumem o governo, afastando das 
prefeituras as velhas oligarquias rurais, a exemplo de Lages de 
10 anos antes.

~ 
Assim, consideramos, em especial, para a demarcaçao des- 

se periodo, as condições econômicas nacionais e o processo po-
~ litico local, da Regiao Serrana de Santa Catarina, com destaque 

para o municipio de Lages. É certo que as condiçoes economicas 
nacionais são as principais condições dadas na historia, sob as

~ quais se produziu a historia politica da Regiao Serrana de San-
~ ta Catarina. Entretanto, desde logo afirmamos que nao entende- 

mos que a complexa historia politica do municipio de Lages nes- 
se periodo tenha sido um mero resultado determinado por aquelas

~ condiçoes nacionais. Entendemos, sim, que o processo no qual se 

gerou o populismo que assumiu o poder.executivo no municipio de 
Lages, e que se estendeu as.massas, ë um processo historico de 

longo tempo, coerente com as condiçoes históricas locais. As- 

sim, conforme ja assinalamos, entendemos que a passagem do co- 

ronelismo ao populismo em Lages não se deu de maneira abrupta, 
com rupturas sociais, mas de forma gradual e, ao mesmo' tempo,
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num processo eivado de contradições internas. ' 

Desse modo, o populismo e entendido como um novo estagio 
- mais uma forma - do autoritarismo materializado no Estado lo- 
cal. No inicio dessa nova etapa da politica local, portanto, o 

fato historico que destacamos constitui-se da emergencia de um 
populismo de governantes. Enquanto que, na medida do avanço do 
tempo, forja-se daquele movimento populista, combinadas com a

A 

militância de intelectuais progressistas, desde o interior da 
estrutura local do poder publico, um novo fato historico a ser 
destacado para efeitos deste trabalho. Com o auxilio do estudo 
de IANNI, chamaremos este novo fato historico de "populismo de 
massa". Também podera ser chamado - quando visto sob a Ótica da 
analise da forma como o poder foi exercitado na segunda fase 
desse periodo historico (1977-1983) - de processo de "democra- 
cia participativa", tendo por base o estudo -de ALVES (1980), 

~ 1 sobre a administracao publica municipal de Lages daquele momen- 
to. Do mesmo modo, MARTINS trata daquele exercicio de poder pu- 
blico de democracia participativa no artigo "A derrota do PMDB 
em Lages", publicado na Folha de São Paulo de 16.01.83. QUIN-

~ TERO, que no momento atual elabora dissertaçao de mestrado em
~ educaçao pela PUC/SP, também oferece subsidio a analise. Ela 

toma como objeto a experiência de administração publica de La-
~ ges_l977/1983, assenta a sua argumentaçao teorica na experiên- 

, _ 

cia dos populistas russos no seculo XIX e procura fazer analo- 
gia entre as duas experiencias. 

Por um ou por outro caminho constatar-se-a a alta rele- 
vancia daquela pratica de poder publico no processo de trans- 

~ ~ formaçao social na Regiao Serrana de Santa Catarina. Certamente 
1 ~ \ ha exagero e força de expressao de MARTINS-ao referir-se aquela 

pratica como obra que se "constitui um divisor de aguas, um mo- 
1 - ~ r mento de ruptura na historia da administracao publica no Bra- 

sil" (MARTINS, l9S3:4). De qualquer modo, seja pelos feitos di- 
retos da obra, seja pelas contradições que a obra gerou, possi-
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bilitando forjar-se na Llstoria novos acontecimentos, o que nos 
importa é que percebemos que, a partir daquela pratica, a dina-

× 
f ~ mica politico-social da Regiao Serrana de Santa Catarina ganhou 

novo impulso e deu um salto qualitativo no sentido da definição 
mais explicita das classes sociais. 

Ainda cabe destacar como elemento para a demarcação des-
~ se periodo da historia da Regiao Serrana: o afastamento defini- 

tivo, por morte, em 1973, do Bispo Diocesano Dom Daniel Hostinl 
e a imediata ascensão de Dom Honorato Piazzera. Este acaba por 

.-.. ~ imprimir uma marca de descentralizaçao na administracao da Dio- 
cese e de abertura de espaço para os seus agentes de pastoral 
que quisessem ousar renovar. Nos limites da Igreja Catolica, no 
outro extremo desse periodo, esta a vinda a Lages de Dom Oneres 
Marchiori para assumir as funções de bispo coadjutor, no ano de 

~ 1 
1983, quando se inicia uma nova era na Regiao Serrana, tambem 
para a Igreja Catolica.

_

~ Posta a questao assim, vejamos por partes. Vimos na 
abordagem do periodo anterior a este, que e no seu final que se 
implantam as agro-industrias do papel, do leite e da carne bo- 
vina. Justamente-no periodo do chamado "milagre econÔmico".bra- 
sileiro. _ 

› 

V

_ 

No caso de Lages, a emergência dessas agro-industrias 
contribuiu para a formalização das relaçoes de trabalho e uma 
conseqüente superação das relaçoes patrimoniais. Portanto, o 

populismo em Lages se forjou, num primeiro momento, no bojo do 
processo migratorio do campo para a cidade de Lages, processo 
que engendrou uma classe-em-si no meio urbano e, num segundo

~ momento, no bojo do processo de implantacao e funcionamento das 
agro-industrias. As proprias cupulas da politica populista - 

que no limite são representantes da burguesia - militam na de- 
~ ~ I ~ fesa da formalizaçao do mercado de trabalho. Nao e sem razao 

que o principal representante da cupula populista daquele mo- 
mento, Juarez Furtado, ganha notoriedade como advogado de cau-

\ 

o
›

›
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sas trabalhistas. 

"Em ultima instancia, o populismo das cupulas bur- 
guesas produz ou acelera a formalização do mercado' 
da força de trabalho. Liberta os trabalhadores dos 
laços patrimoniais ou comunitários que impregnavam 
as relaçoes de produçao na sociedade agro-pecuaria 
(....) Com o tipo de politica de massas adotada 
pelo populismo ocorre provavelmente o ultimo ato 
da dissociação entre os trabalhadores e a proprie- 
dade dos meios de produçšo, em especial no nivel 
de mentalidade dessas pessoas. Os processos so- 
cio-culturais e politicos que acompanham a resso- 
cialização do trabalhador no ambiente urba- 
no-industrial reduzem a importancia relativa do 
valor de uso, em beneficio do valor de troca." 
(IANNI, 1973 9). 

São essas as‹fi1cunstàxflas<nw'lewmioszxgmlistas a galgarem 
o poder publico do municipio de Lages, em novembro de 1973. De 

um lado como "messias salvador" das classes subalternas - vis- 
tas assim por estas classes -, de outro lado, como representan- 
tes da burguesia - nova força hegemonica -, mesmo que, aparen-

~ temente, nao o fosse assim. '

' 

Com a entrada de Juarez Furtado na Prefeitura, Lages co- 
meça a viver formalmente o seu periodo de populismo de cupula. 
No caso especifico, identificamos como " o ulismo de overnan-P 
tes", 

"Dentre os traços mais característicos dos fenome- 
nos populistas, sejam eles movimentos de massas ou 
partidos politicos, governos ou regimes, sobressai 
o 'paradoxo' da aliança de classes. Em todos os 
casos, os fenomenos populistas envolvem a coalisao 
de categorias antagonicas. No populismo, estao 
presentes setores da burguesia industrial e do 
proletariado urbano, militares e grupos de classe 
media, intelectuais, estudantes universitarios e, 
em alguns paises, tambem camponeses e proletariado 
rural. Em nome da luta contra.o atraso economico e 

social, a dependencia excessiva da monocultura, os 
enclaves, a oligarquia e o imperialismo, a politi- 
ca populista preconiza a harmonia das classes so-
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ciais. O intento de devolver o pais ao povo traz 
consigo a necessidade de fortalecer os laços de 
cooperação entre o capital e o trabalho, diluin- 
do-se as 1UÍ8S de classe." (IANNI, l973:7). 

IANNI destaca "dois niveis principais de populismo, como 
processo politico especifico de uma etapa das mudanças' politi- 
co-econõmicas (IANNI, 1973:9). É o que ele chama de "populismo 
dos governantes" para designar um nivel, e de "populismo das 
próprias massas", para designar outro nivel. 

No nosso entender, considerado o caso de Lages _na sua 
proporção especifica e nas suas circunstancias históricas - de 

estar vivendo um momento nacional‹ de tecnoburocratismo que 
emergiu no Brasil como força de negaçao ao populismo de gover- 
nantes e de massa - a designação de "populismo de _governantes" 
é a mais adequada para entendermos o processo politico de Lages 
durante o governo municipal de Furtado. 

Para IANNI, o populismo dos governantes e o populismo 

“das cupulas do sistema politico-administrativo, 
dos politicos profissionais da burguesia, dos de- 

Í . 

magogos, dos pelegos. Ele envolve tambem setores 
da classe media, que fornecem os quadros burocra- 

× ticos, tecnicos ou mesmo politicos a burguesia.- 
- Esse e o populismo que manipula ou instrumentaliza 

as massas. Ao lado dos apelos reformistas.e de po- 
' litica de bem-estar social, insiste na harmonia 

das classes sociais e na preeminÊHCía dO POVO 9 da 
nação. A luta pelo desenvolvimento economico, par- 
ticularmente o industrial, depende da paz social, 
da harmonia entre a burguesia e o proletariado, da 
cooperação entre o capital e o trabalho." (IANNI, 
1973z9). 

Í 
Estas foram, exatamente, as caracteristicas do populismo 

que vigoram no municipio de Lages nos anos 1973/1977, durante o 

governo de Furtado. A Prefeitura Municipal foi um espaço de 
certa materialização da "participação popular" na administração 
da coisa publica e de definição de politicas municipais e, ao

~ mesmo tempo, o espaço da manipulaçao de grupos sociais popula- 
1 

'
`

. .
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res, de acordo com os interesses imediatos das cupulas que ocu- 
pavam o poder, o que acabava por constituir-se num exercicio de

\ ~ extremo autoritarismo sobre as massas que viviam uma transiçao 
politica e economica. 

'Essa transição que marca, em grande parte, o termino das 
relaçoes patrimoniais de trabalho, com base numa economia agra-

› ~ ria rururbana e o inicio, propriamente, das relaçoes formais de 
_. 1 trabalho e de relaçoes sociais urbanas, no caso especifico de 

Lages, da-se com atraso em relação ao mesmo desenvolvimento no 
plano nacional. 

O fenomeno do coronelismo, visto na sua "vigência mais 
formal", perdurou, no municipio de Lages e região, para além da 
revolução burguesa no Brasil de 1930, e acabou por contribuir 
para o atraso da vigência do populismo. Este chega em descom- 
passo com a historia do Brasil. Assim como a sobrevida do coro-

~ nelismo na regiao já era um descompasso com a historia do Bra- 
sil urbano e industrial, o populismo formalizado na Prefeitura 
de Lages em 1973 começa também descompassado com a historia do 
Brasil que vivia a plena vigência de uma longa ditadura militar 
imposta pelas forças da burguesia internacional e defensora dos 
interesses daquela burguesia.-A ditadura dos--militares -foi o 

proprio antídoto-aplicado pela burguesia internacional contra o 
. _ ^ populismo nacionalista brasileiro. E o_"milagre economico" bra- 

sileiro, que vigiu nos anos imediatamente anteriores a 1973 - 

marco inicial do populismo de governo em Lages - foi uma poli- 
tica econõmica essencialmente anti-populista, pela maneira da 

zz.. distribuiçao da renda e pela postura de anti-nacionalismo dis- 
pensada ao capital. » 

SINGER observa que: 

' “Se havia algum 'milagre' num periodo relativamen- 
te prolongado de crescimento com pouca inflaçao, 
este se explicava fundamentalmente: 
a) pela maneira como a repartiçao da renda foi

|

à
1
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'disciplzñada' mediante a substituição da barganha 
coletiva no mercado de trabalho por uma politica 
salarial rigida, centralizada e do ponto-de-vista 
da acumulação de capital - perfeitamente eficaz; e 
b) pela crescente integração internacional das 
economias capitalistas, acarretando alterações na 
divisao mundial do trabalho, que acabaram propor- 
cionando amplo influxo de capital 'estrangeiro no 

` 

Brasil." (SINGER, 19a5z1o).

›~ Ainda uma outra limitaçao vivida pelo populismo de go- 
z , ~ verno em Lages esta vinculada ao tempo especifico da ascensao 

dos populistas ao poder publico municipal- Trata-se.da- limita- 
çao imposta pelo refluxo da economia nacional no fim do "mila- 
gre". ` 

H

. 

O quadro econômico que serve de plataforma basica ao po- 
pulismo a que estamos nos referindo ê justamente o modelo de 

desenvolvimento economico de carater urbano-industrial. Quando 
Furtado assume a Prefeitura de Lages, a economia nacional esta 

1 ~ z entrando num periodo de desaceleraçao, o que ira impedir a as- 

censao e vigência plena do populismo-de governo. 
~ A desaceleração da economia nacional vai perdurar por 

longo periodo, pelo qual passarão os dois governos municipais 
de Lages aqui referidos. V 

` 

_

f 

` 
. ~ 

Em 1973 começaram a se evidenciar as contradiçoes da 
economia brasileira do "milagre". "As contradições do 'milagre' 

1 ~ ‹ apontam o inicio da transiçao do ciclo para uma nova fase em 

,que a inflaçao crescente iria impor uma politica econômica de- 

pressiva, com- suas naturais 'conseqüëncias." (SINGER, 
1985210-11). 

"O recrudescimento da inflaçao, que vinha ocorren- 
do desde 1973, foi acompanhado, a partir de meados 
de 1974, de um forte declinio do ritmo de expansao 
da economia; Em termos anuais, a taxa de cresci- 
mento do PIB declinou de 14% em 1973 para 9,8% em 
1974 e 5,6% em 1975. A retração do crescimento do 
produto industrial foi ainda mais brusca: 15,8% em 
1973, 8,4% e 4,5% em 1974 e 1975, respectivamente.

I

\
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Por outro lado, a contençšf; dos salários reais, 
que prosseguiu ate 1974 (quando os indices de rea- 
justes se basearam parcialmente nos indices ofi- 
ciais de preços de 1973), comprometeu a disposição 
ou capacidade de endividamento das familias, afe- 
tando algumas industrias de bens de consumo não 
duráveis comercializados em grande parte por in- 
termédio de credito pessoal (Vestuario, por exem- 
plo) como tambem, e principalmente, os bens de 
consumo duraveis. No mesmo sentido de afetar nega- 
tivamente a disposição para o gasto nesses produ- 
tos, deve ter influido uma certa reversão de ex- 
pectativas causada pelo declinio do crescimento da 
produçao e do emprego, bem como pela contençao dos 
salarios e o encarecimento do credito." (SERRA, 
1982:97-98). 

Entretanto, a desaceleração da economia nacional verifi- 
cada nesse periodo denota muito mais uma questão de mudança es- 
trutural com profundas implicações (negativas) nas economias de 
certas regiões, como a,da Regiao Serrana de Santa Catarina, do 

^ _ 22 que um quadro de depressao economica generalizada . 

"Ê importante notar que, considerando o periodo 
1973-1980 em seu conjunto, tal desaceleração este- 
ve longe de configurar uma situaçao depressiva, 
pois o crescimento medio do PIB superou ligeira- 
mente os 7% ao ano, taxa que corresponde a tenden- 

z ' z cia historica do pos-guerra. Significativamente 
mais elevada do que a correspondente as economias 

› 

não exportadoras de petroleo, desenvolvidas ou 
subdesenvolvidas.“ (SERRA,Íl982:100-101). 

_ 
Ao serem explicitados alguns .fatores da desaceleração 

que o proprio SERRA analisa, ficam mais evidentes os reflexos,
~ para a Regiao Serrana de Canta Catarina, das politicas de mu- 

danças estruturais da economia brasileira e da situação econô- 
mica externa. ' 

Para SERRA (1982z1o7), "Q fato de da infiexäo de 
1973-1974 não ter representado apenas uma flutuação efëmera, 
mas haja deflagrado uma longa fase de_ desaceleração, relacio- 
na-se com problemas pelo lado dos investimentos, do setor ex- 

~fIÍ1.`›
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terno e da inflação" (grifos nossos). A 

Embora sejam longas as citaçoes sobre estes três fatores 
que SERRA destaca e analisa, julgamos importante que sejam fei- 

~ ~ 
tas e com elas relacionemos a situaçao local da Regiao Serrana. 

Quanto ao fator investimento, SERRA (1982) diz:« 

"Um primeiro aspecto a considerar e que, na verda- 
de, foi o dinamismo dos investimentos "no 'periodo_ 
1974-1975 que impediu o aprofundamento da desace- 
leração economica pelo lado da demanda. Em media, 
durante o periodo 1973-1976, a formaçao de capital 
da economia cresceu a 12,7% ao ano, enquanto o PIB 
crescia a 8,3%. Porem, o sustentaculo principal 
dos investimentos foi o setor publico - o Governo 
ate 1976 e as empresas publicas ate 1979 (insumos 
basicos, energia eletrica e prospecção de petro- 
leo). O investimento privado desacelerou fortemen- 
te em 1975 e o investimento manufatureiro o fez 
desde 1974. Depois de 1976, inclusive, o montante 
de ambos, em termos absolutos, ffoi inferior ao 
atingido em 1975. 
O crescimento dos investimentos em 1974-1975 de- 
veu-se as decisões tomadas sob o impacto do auge 
do ciclo expansivo, ate o primeiro semestre de 
1974, benlcomo do IIPND.A desaceleração considera- 
vel depois de 1975 e explicada por: 
(i) o superinvestimento realizado em setores como 
o de bens de consumo duráveis e o textil durante o 
auge do ciclo; 

H 

7

V 

(ii) a evidencia do irrealismode muitas das_metas 
do II PND, incluindo a reversão de expectativas so- 
brega evoluçao da economia mundial, que afetou os 
projetos de exportação; 
(iii) o abandono (ou revisao) de alguns grandes 
projetos em funçao da politica de contenção do 
gasto publico. 
Outro problema que se sobrepos ao anterior foi a 
concentração dos investimentos em atividades de 
relaçao capital-produto mais elevada e/ou de im- 
plementação mais demorada. É o caso de usinas hi- 
drelétricas como Itaipu, do programa siderurgico e 
da construçao da ferrovia do aço. 
Por conseguinte, o desempenho dos investimentos 
contribuiu para o processo de desaceleração do 
crescimento da economia de duas maneiras: por um 
lado, a taxa de investimento global declinou for- 
temente depois de 1974/75; por outro lado, a rela- 

l

í

Ê
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ção capital/produto e os prazos de maturação ele- 
varam-se significativamente." (SERRA, 
i982z1o7_1o9). 

«Pelo fator investimento, podemos observar que a Regiao
~ Serrana de Santa Catarina nao consta entre aqueles espaços be- 

neficiados diretamente, como receptores de investimentos. Não 
V I ~ se tem noticias de qualquer obra publica na regiao que deman- 

dasse investimentos publicos - seja do governo, seja de empre- 
sas -, nem até 1975, nem ate 1979, data que SERRA indica como 
limite nos investimentos das empresas publicas. 

f ~ ~ Alias, a participacao da regiao nestes investimentos, 
especialmente nas grandes obras publicas, foi no. sentido de 

1 , ~ oferecimento de força de trabalho. Tem-se noticias da migraçao 
de contingentes significativos de trabalhadores serranos por 
volta do ano de 1975. Estes trabalhadores, segundo senso cor- 
rente, teriam sido atraídos por obras como Itaipu, entre ou- 
tras. A maioria deles - em especial os mais jovens - nao mais 
voltou. 

_ 

Referindo-se a situaçao da massa dos trabalhadores de- 
sempregados e a situação economica de Lages na segunda metade 
de 1970, MARTENDAL observa: 

"Em 1975, a situagão§foi de alguma forma amenizada 
pois apareceram na cidade recrutadores de 
mao-de-obra de grandes empresas localizadas em ou- 
tras cidades e regiões, em busca de trabalhadores, 
oferecendo salarios tentadores em relaçao as fai- 
xas vigentes na cidade. Um elevado numero de pes- 
soas, por este motivo, deslocou-se de Lages para 

~ trabalhar em outras partes do pais." (MARTENDAL, 
19soz47-48).

x 

¡

. 

Ainda referente ao fator investimento, vale assinalar 
alguns aspectos do Il PND (Plano Nacional de Desenvolvimento), 
que alterou a estrutura da economia nacional e, por conseguin-

~ 
te, influiu direta ou indiretamente sobre a economia da regiao



na década de 70. 

Ó II PND foi um plano elaborado e Considerado com enfase a
~ situaçao economica externa. Isto e, um plano voltado ag enfren- 

tamento da situaçao de quase crise internacional, que impunha 
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ao Brasil em particular o choque de petroleo. 

"A questao principal que o II PND pretende enfren- 
tar e, sem duvida, a de como ajustar a economia 
brasileira a nova situaçao internacional - parti- 
cularmente adversa ao pais, que importava, na epo- 
ca, cerca de 2/3 do petroleo aqui consumido, o 
qual respondia por 48% da energia utilizada, sem 
sacrificar o crescimento economico." (DELGADO, In: 
BENETTI, l985:79). 

C .d _ onsi erada esta questao de fundo, em síntese, preten- 
dia-se com o II PND 

"(i) que entre 1974 e 1979 a economia (PIB) cres- 
cesse a 10% ao ano, a industria a 12%, a agricul- 
tura a 7%, as exportaçoes aproximadamente duas ve- 
zes e meia em volume no conjunto do periodo; 
(ii) substituir aceleradamente as importações no 
setor de bens de capital e insumos basicos (quimi- 
ca pesada, siderurgia, metais nao-ferrosos e mine- 
rais nao-metalicos); 
(iii) desenvolver grandes projetos de exportação 
de materias-primas (celulose, ferro, aluminio e 
aço); . 

(iv) aumentar intensamente a produçao interna de 
petroleo e a capacidade de geração de energia ele- 
trica, desenvolver o transporte ferroviário e' o 
sistema de telecomunicações, realizar um amplo 
programa de eletrificação rural, irrigação e cons- 
truçao de armazens e centrais de abastecimento." 
(SERRA, 1982 104). 

_ 
. Por outro lado, o campo de execução desses objetivos e 

selecionado. Conforme DELGADO, ^ 

"economia industrial moderna e competitiva (....) 
(tem) como nucleo basico (....) a regiao cen-
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tro-sul. 
No setor agricola, representa no essencial uma 

ô ~ continuidade das politicas de modernizaçao adota- 
das desde o periodo do Programa Estratégico de De- 

_ 
senvolvimento do Governo Costa e Silva. 
(_...) O destino principal da produçao agricola 
brasileira passa a ser o comercio internacional. É 

z -z 

possivel que esta tenha sido a intençao real do II 
PND, o que parece confirmado quando se considera o 
periodo mais recente (....). 
No entanto, o que existe de concreto no documento 
e a afirmação de que o novo desempenho esperado no 
setor implica: l) seu crescimento a uma taxa media 
anual de 7% ao ano no periodo; 2) crescimento dos 
produtos de origem animal (carne, suinocultura, 
avicultura e pesca) a taxas superiores ao cresci- 
'mento das lavouras, invertendo as tendencias re- 
centes; 3) aprofundamento da modernização tecnolo- 

À gica nas areas ja ocupadas; 5) expansão acelerada 
de sua_renda liquida (....)' 6) consolidação da

I 
' -. diversificação e especializaçao regional do desen- 

.volvimento agropecuário, tendo em vista a diversi- 
dade de dotação de fatores produtivos e de voca- 
çoes naturais das diferentes regiões do pais." 
(DELGADO, In: BENETT1, i9a5ze3_a4). 

A microrregião serrana de Santa Catarina, neste contex- 
to, fica fora das politicas de industrialização. E, quanto a a- 
gricultura, parece firmar-se em certas especializações. A deca- 
da de 70 e a decada de maior expansão da agrossilvicultura para 

~ ~ ø ` r . a produçao de materia-prima a industria de papel e celulose, em 
franco crescimento, e com todas as conseqüências conforme assi- 

r - ~ nalamos no capitulo anterior. Neste caso - produçao de celulose
~ ~, a atividade agricola da regiao esta.sintonizada aos objeti- 

vos do II PND. Tambem estaria sintonizada aqueles objetivos ao 
. 1 s ~ crescimento da atividade pecuaria bovina de corte. A exceçao de 

atividades que contavam com beneficios de pro- algumas outras 
gramas especiais, como a maça, por exemplo, a Regiao Serrana de

~ Santa Catarina dedica-se a produçao agricola tradicional - ali- 
... ~ mentos para o consumo interno - , em condiçoes de produçao que 

podem ser consideradas marginais. A despeito, "persistiu (no 

Brasil) (....) o atraso da produçao agricola para o mercado in-



146 

terno, com implicações extremamente adversasoäobre o processo 
1 ~ ~ inflacionario e as condiçoes de vida da populaçao de menores 

rendas." (SERRA, l982:lO6-107). 
São estas algumas questoes de ordem estrutural que dese- 

nham o perfil - ou, de certo modo um caminho a ser seguido -, 
, ~ que definem, no campo da economia politica, a microrregiao ser- 

rana de Santa Catarina. Reafirma a sua "vocação natural" de 

produtora primaria e de ' fornecedora eventual de for- 

ça de trabalho para outras regiões de Santa Catarina e de ou- 
tros Estados do Brasil. E agora, não apenas produtora primaria,

~ mas especializada na produçao de papel e celulose. 
Assim é que a maioria dos municípios desta região terao 

_..
' 

uma média de incremento anual‹kapqmflaçao fnegativa de 1970 para 
1980, conforme o Quadro 6, enquanto que no total da regiao essa

v 

mesma taxa teve um crescimento positivo de apenas 0,72. 

Quadro 6. Taxa media de incremento anual,Õ@ Pqüfifiâàl Seãfl¶k>0S 
municípios e a microrregišo_polarizada - 1970-1980

~ Microrregiao polarizada e -Taxa media geometrica 
municipios de incremento anual 

ç 

- de_pqmfl¿çac, 

SERRANA, 0,72 
*Anita Garibaldi -1,56 
Bom Jardim da Serra A 

-0,14 
`Bom Retiro 0,20 
Campo Belo do Sul -0,18 
Correia Pinto 

_

- 
Lages A 

. `1,89 
Otacílio Costa - 
Ponte Alta - 87 
São Joaquim' - ,l9 
São Jose do Cerrito - 17 

I-'!-\i-4 

Urubici ' ' _o,22 

Fonte: SANTA CATARINA, 1986.
z

×
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Esse incremento positivo de 0,72 no total da mi~;
~ crorregiao deve-se, basicamente, ao incremento positivo de 1,89 

no municipio de Lages - incluidos os municípios de Correia Pin- 
to e Otacílio Costa - que, entrementes, trata-se de uma taxa 

I r \ - media geometrica bem inferior a registrada no total do Estado 
de Santa Catarina em 1980 (2,26) e inferior, ainda mais, as 
mesmas taxas do municipio de Lages pelos censos de 1970 (5,33) 
e 1960 (4,83), conforme situação do Quadro 7.

A 

1 ~ Quadro 7. Taxa media de crescimento de populaçao de Lages e de 
Santa Catarina nos anos de.1960, 1970 e 1980. 

-_ Taxa media geo- 'População Taxa media 
Ano População de -Lages métrica de cres-\ Estado geometrica 

_ cimento. V 

4,83 1960 76.579 2.146.909 3,22 

1970 128.828 5,33 2.¶fl“734 3,05 

1980 155.293 1,89 - 3.627.933 2,26 

Fonte: IBGE e Prefeitura do Municipio de Lages. 

Observa-se nitidamente, enfim, pelos Quadros 6 e 7 que 
este foi um periodo de intensa migração da Regiao Serrana para 
outros põntos de chegada, ao contrario do que ocorria nas duas 
décadas anteriores.

_ 

Ê nessas circunstâncias que os populistas assumiram a 
Prefeitura do Municipio de Lages em 1973 e começam por tentar 
imprimir no municipio uma marca de "desenvolvimento urba- 
no-industrial". 

~ r ' 

~ No plano da administraçao publica propriamente, em que 
pese os reflexos sobre o municipio das circunstancias descri- 3 9 

' 
' ~ 

tas, conseguiram, efetivamente, dinamizar a prestaçao dos ser- 
viços tradicionais que cabem a uma Prefeitura Municipal. Ainda,

~ imprimiram um ar de modernizaçao do nucleo urbano, com constru-

J
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_.. ~ r cao de calçadoes, que haviam entrado em moda ha pouco, a partir 

da "Administraçao Jaime Lerner", de Curitiba/PR, com a constru- 
~ ` ~ f 

cao de praças, pavimentaçao de ruas etc., realmente algo ate 

entao inédito no municipio. Quer dizer, foi um governo de o- 
, . 

bras, tipico de governante que quer deixar bem evidente a sua 
marca pessoal. 1

~ 

No plano do desenvolvimento economico ve-se a tentativa, 
em ritmo de desespero, de se implementar, a qualquer custo, um 

¡ , 

parque industrial. A politica do governo municipal se define no 
sentido do desenvolvimento urbano-industrial do municipio. Mais 

~ › propriamente, no sentido de atrair a expansao das industrias de 
... r outras regioes; dai a oferta de vantagens, ao alcance daquele 

poder publico, aquelas industrias que optassem por se instalar 
no municipio. Neste sentido, cria-se por Decreto do Executivo o 

parque industrial de Lages, designando ampla area de terras, e 
r \ ~ 

se implanta toda a infra-estrutura necessaria a instalaçao das 

industrias. Tudo por“conta dos cofres municipais. 
O que importava era fazer da cidade de Lages a cida- 

de-polo industrial da Região Serrana, bem ao sabor da grandilo- 
qüëncia dos personalistas: queria-se seguir o exemplo dos gran- 
des governantes brasileiros, que garantiram ao- Brasil ao 'seu 

tempo o desenvolvimento urbano-industrial. 
1 ~ `

_ A intençao era criar.mercado formal de_trabalho para ab- 
~ r ~ sorver mao-de-obra disponivel na Regiao Serrana. 

' 1 Obviamente que tal intento foi um malogro total. O maxi- 
mo que ocorreu foi a transferencia para a "Área Industrial" de 

diversos estabelecimentos industriais que estavam prensados no 
centro da cidade de Lages ou deslocados em periferias com as 

z ~ . _ . . 23 minimas condiçoes de infra-estrutura urbana . O resultado, 
portanto, resumiu-se a concentração geográfica daquilo que es- 

tava descentralizado.-Aparentemente, algo de novo surgiu -J en- 

quanto visual - e, de fato,-beneficio? houve para aquelas uni- 
dades industriais que para aquela area se transferiram, benefí-

\

›

\
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cios da infya-estrutura as custas do poder publico e benefícios 
da concentração que alimenta os modelos de desenvolvimento ca-

\ 

pitalista. Tal concentraçao que beneficiou aquelas industrias 
acabou por penalizar os seus trabalhadores. Estes têm, agora, 
que sujeitar-se as dificuldades do transporte para o trabalho, 
ou sujeitar-se a mudar para a vila operaria criada em torno do

~ parque industrial, sem condiçoes de infra-estrutura urbana, e 
,, _ 24 . arcar com os custos dessa transferencia . 

Razões de ordem estrutural e razões de ordem conjuntural 
~ ' 

estao na base do malogro da estrategia daquele programa do go- 

verno municipal para a area economica. Em nosso entender, antes 
de tudo, faltou, por parte daqueles dirigentes, uma leitura 
correta do momento historico nacional, que apontava para uma 
desaceleração da economia - a crise do "milagre". Ao mesmo tem- 
po, faltou entendimento daqueles dirigentes sobre a posiçao que 
Lages e região ocupavam na estrategia de desenvolvimento econô- 
mico nacional traçada pelo governo,‹equivale dizer: a posiçao 
da região no quadro da divisão inter-regional do trabalho, em 

~ › 1 cujo mapa nao esta previsto o desenvolvimento 'industrial para 
.... 

' ~ ..... ~ esta regiao. Tomar conhecimento desta posiçao de ,exclusao nao 
significaria necessariamente resignar-se diante dela, mas en- 

frenta-la sem ingenuidade. ' 

Consideramos, ainda, como razão do,malogro daquele gin- 
. z 

tento de industrializaçao de Lages, a) uma certa falta de espi- 
rito empreendedor do empresariado urbano e do pecuarista serra- 
no. Esta falta de espirito empreendedor, embora longe de ser 
determinante, tem contribuído com a lentidão do desenvolvimento 

~ z 
II industrial da regiao. E o que alguns chamam de mentalidade bo- 

vina do serrano", para expressar o apego as formas tradicionais 
« . 

ny I I I de produçao pecuaria; b) o pouco poder politico dos dirigentes 
. Í . 

municipais de influir nas politicas do governo central e na 
propria dinamica do desenvolvimento econômico capitalista de 
A › ~ z . ambito nacional. Nao e a vontade dos dirigentes locais, extre-

. ‹
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mamente limitados pela estrutura centralizadora d¢9Estado bra- 
sileiro, nem as vantagens e incentivos que estes dirigentes 

_.. × 

possam oferecer nos limites do poder municipal força suficiente 
de atração de capital industrial estabelecido em outras regiões 
do pais; c) por ultimo, a propria crise economica particular de 
Lages e de toda a regiao. Neste aspecto, vale destacar que a

~ economia da Regiao Serrana de Santa Catarina e de Lages, em es- 
pecial pela sua condição de municipio-polo da regiao .polariza- 
da, passa por uma crise particular ligada ao esgotamento da ma- 
deira nativa e a transferência do II Batalhão Rodoviário: 

- "A decada de 70 iniciou-se de forma dramática. 
Acabou-se o pinheiro e, conseqüentemente, muitas 
serrarias e madeireiras fecharam ou reduziram suas 
atividades. O sistema de manutençao mecanica vol- 
tado para essas atividades tambem começou a entrar 
em colapso. 
(....) 0 II Batalhão Rodoviário, com o termino das 
rodovias, foi transferido para Santarem (PA)." 
(MARTENDAL, l980:46). 

O esgotamento, portanto, do que vinha sendo a principal 
materia-prima da industria regional (o pinheiro natiVO) G, Õë 

outro lado, o fato de os reflorestamentos com especies exoticas
~ - que vao tornar-se a principal materia-prima a partir desta 

década de 80 - estarem ainda em fase de implantação, faz de to- 
do o periodo aqui descrito (1973/1983) um periodo de transição 
econômica para a região, com crise e conseqüente evasão de tra- 
balhadores desocupados em busca de trabalho noutros centros, e 

um conseqüente aumento de subempregados na cidade de Lages que, 
apesar de tudo, teve um crescimento populacional significativo 
na década - de 89.494 habitantes em.l970 para 123.082 habitan- 
tes em 1980 (37.5% de aumento). ' 

Esta transição - um processo econômico especifico - se- 
guia, de certo modo, a logica do II PND, de especializaçao que 
vislumbrava, a medio prazo, o momento atual de monopólio dos
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complexos ligados as madeiras de reflorestamento. Enquanto tal

~ 
e enquanto durou, a transiçao foi geradora de crise de “identi- 
dade economica" - falta de alternativas imediatas - e geradora 
de desemprego. Referindo-se ao inicio da decada de 70, sem pre- 
cisar o ano, MARTENDAL afirma: "Em todo o municipio (de Lages) 
(....) ha apenas 8.800 empregados na industria dos quais 3.000 
zstao no interior do municipio." (MARTENDAL, 1980:46). 

Neste contexto, os populistas assumiram a Prefeitura de 

Lages com a sigla do MDB em oposição as forças articuladas no
~ partido da ARENA e a estrategia de legitimaçao dos novos gover- 

nantes passa a ser a "participação" popular na administração 
publica. - 

~ r _Nao cremos necessario discorrer sobre a pseu- 
do-participação popular estimulada pelos populistas. Existe 
vasta literatura a respeito. Importa apenas afirmar que tambem 
no caso especifico de Lages, no exercicio do governo encabeçado 
por Juarez Furtado, a promoçao da "participação" popular nao 
deixava de ser uma forma autoritaria de controle das massas, 
para objetivos que não o de libertação das massas, no sentido

~ da elevaçao de seu poder e cultura politica. Importa, para tais 
governantes, que as "massas" continuem massas de manobra - co- 
reografia -, capazes de serem por eles mobilizadas para defen- 
derem, inconscientes, os projetos que, antes de tudo, engrande- 
ceriam as personas dos governantes. 

Sem duvidas, o estilo e o esforço na administração da- 

queles governantes, especialmente.na pessoa do chefe do execu-
~ tivo, foi no sentido de sua auto-promoçao politica, um estilo 

menor de fazer politica, da mesma escola de Janio Quadros. 
Entretanto, o populismo nao se constitui apenas de esti- 

los pessoais - maiores ou menores - de fazer politica. Como vi- 
: ~ 1 mos, e uma produçao historica_complexa e, portanto, com contra- 

dições que permitem vislumbrar estágios ulteriores de partici- 
~ ' r paçao real das massas nos movimentos politicos.
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5° A principal forma de "participação" popular naquela ad- 

ministração municipal se dava atraves dos entao chamados subdi-
~ retorios do MDB. Organizaçoes partidárias nas periferias da ci- 

dade de Lages e, eventualmente, nalgumas localidades mais popu- 
losas do interior, constituídas basicamente com o preenchimento 
dos cargos de diretoria. Esta era investida do poder de repre- 

~ ` ~ sentaçao dos seus vizinhos junto a administraçao municipal para 
reivindicar serviços publicos a coletividade ou para determina- 
da pessoa. Eram investidos (os componentes de uma Diretoria de 

subdiretorio) de poderes pelo governante municipal, de forma 
que podiam entrar no Gabinete e falar diretamente com o prefei- 
to, e la na base, junto aos seus vizinhos, se faziam represen-

~ tantes do prefeito. Uma reproduçao, no nivel popular, dos es- 
quemas de exercicio de poder que, via de regra, e discriciona- 

- z 

rio. 
'É no bojo deste populismo, de qualquer forma, pelas vias 

de suas contradições, que se inicia a gestação de uma politica
~ de novo tipo. Novo tipo tanto em relaçao aos governantes quanto 

com referência aos governados. ' 

_ 
Assim, por exemplo, aqueles subdiretorios, em que pese o

~ autoritarismo empregado em sua formaçao e a conseqüente repro- 
'dução da dominação no interior das classes populares em si, -na 

f ›- 
' - verdade se constituíam tambem np que podemos chamar de as pri- 

meiras organizaçoes populares generalizadas nas "massas" de que
~ se tem noticia na Regiao Serrana.de Santa Catarina em toda a 

sua historia, ressalvada a Campanha do Contestado - conforme 
assinalamos no Capitulo 1 - que difere em conteudo e forma. Co- 
mo estas organizaçoes serviam de instrumento de legitimaçao e 

fortalecimento da persona do chefe do executivo municipal, tam- 
bem - pelo poder potencial de mobilização que representavam - 

~ ~ f eram alvo da atençao e chao de cultivo de ideias mais progres- 
sistas que ja permeavam aquela equipe de governo nas pessoas de 
alguns. Foi esta relaçao, sem duvida - que durou os quatro anos

\

\
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daquela administfaçao -, que veio a garantir a eleição a Pre-
~ feito do entao Vice-prefeito Dirceu Carneiro para o mandato se- 

guinte. _

~ A sufragaçao do nome de Dirceu foi um resultado da con- 
tradição do populismo do Governo de Furtado, foi um produto in- 
tencionalmente mediado: uma mediaçao trabalhada especialmente 
pelo proprio Carneiro, que se consolidou candidato contra a 

vontade de Furtado. i

\ 

2.4.1 A politica no governo da "Força do Povo"
_ 

- 1977/1983 - 

Esta fase da historia politica do municipio de Lages, 
que vai influenciar, mais tarde, a dinamica politica de toda. a 

~ 1 1 › regiao, e a segunda fase compreendida no periodo politico muni- 
cipal marcado pela passagem de governos do MDB/PMDB. Foram qua-

~ tro anos de mandato regular e mais dois de prorrogaçao de man- 
dato segundo a Lei Federal. Portanto, um^mandato que vai de fe- 

- \ vereiro de 1977 a fevereiro de 1983, tendo a frente, como pre- 
feito, o arquiteto Dirceu Carneiro. 

Incluimos esta fase da historia politica de Lages no pe- 
riodo que compreende a passagem do populismo no comando do po- 
der publico municipal. Entretanto, em nosso entender, seria 
equivoco`tomar_como referência teorica, para compreender esta 
fase, o que foi afirmado anteriormente, sobre o "populismo de 
governantes". 

, À 
1

-

~ Nao temos duvidas de que a postura esa pratica politica 
que foi possivel de ser efetivada naquela fase de governo muni- 
cipal foi a ampliaçao da pratica possivel na fase anterior, is- 
to e, pode-se considerar esta uma fase ulterior aquela, com 
predomínio, agora, de uma postura politica da equipe de governo 
que superou o "populismo de governantes". Por outro lado, ficou 
longe de se constituir numa pratica de governo municipal nos 

1 ~ moldes rotulados pelos adversarios de plantao. Jorge Bornhau-
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sen, entao candidato ao governo do Estado de Santa Catarina pe- 
la via indireta, chegou a tratar publicamente aquela pratica de 
governo como uma flrepubliqueta marxista que nada diz com os 
principios cristãos de nossa gente." . 

Nem populismo de governantes, entendido como demagogia e 

manipulação de massas, nem Estado socialista, em qualquer que 
seja das visões marxistas. 

Antes de mais nada, tratou-se de uma pratica social con- 
creta e situada num tempo e num espaço. TRAGTEMBERG nos ajuda a 
situar o fato em "A luz vem de Lages". Na sua opiniao: 

"(....) praticas populares, onde o povo 'tomou a 
palavra'. Onde Dirceu Carneiro (eleito Prefeito de 
-Lages, SC, em 1976, pelo MDB) e sua equipe atuam 
como 'animadores socíais', procurando conscienti-

¢ zar o povo da força que tem e nao conhece, de sua 
capacidade construtiva, afinal, da ideia de que 
tudo e construido pelo trabalho. 
(....) Lages realiza uma pratica democrática fun- 
dada num estilo administrativo em que a mobiliza- 
çao popular e a_participaçao direta do povo, dos 
diretamente interessados nas decisões, constituem 
a caracteristica fundamental. _ 

(....) A auto-organização popular e o fundamento 
dessa pratica administrativa, social e .politica. 
Ela reverteu o centro de decisões: nao são buro- 
cratas mordomicos que decidem sem o povo o que e 

\ melhor para ele, e o povo organizado que 'toma a 
_ -palavra' atraves do trabalho e de suas associações 

de moradores de bairros urbanos, de nucleos agri- 
colas e de Distritos. ` 

Lages desenvolve uma democracia participativa e 
' uma economia ecológica. 
Dirceu Carneiro e sua equipe pr€0CUDam~S€ C0m a1~ 
ternativas para a agricultura, fora do esquema 
tradicional das variedades de trigo e 
multinacionais-inventaram para vender 
e promover o processo de concentração 
dade da terra. 
Promovem um programa agricola fundado 
tamento intensivo da mao-de-obra e da 

arroz que as 
seus adubos 
da proprie- 

no aprovei- 
terra. Valo- 

rizam a pequena propriedade, incentivando a forma- 
" _ 

_ ~. 

çao de cooperativas e a utilizaçao de recursos lo- 
cais, como fatores de produçao. Incentivam o asso- 
ciativismo, isto e, a associaçao de moradores de
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bairros urbanos, a formaçao de nucleos agricolas e 
nucleos de Distritos. 
No ambito da rede escolar municipal, incentivam a 
participação dos pais de alunos nas escolas, 
Em lugar do individualismo, promovem o comunita- 
rismo social; em Lages, quem nao esta organizado 
em associação, nucleo ou Distrito, nao tem acesso 
aos serviços e equipamentos coletivos. 
(....) O Nucleo Agricola É o equivalente`rural da 
Associaçao de Bairros; ele funciona em torno da 
utilização do trator da Prefeitura. So pertence ao 
Nucleo quem tem menos de 300 ha de terra: o cida- 
dao recebe o trator, distribui os serviços, paga o 
tratorista, a hora/trabalho, o oleo diesel. A ho- 
ra/trabalho do trator da Prefeitura e fixada em 
menos de um terço do preço em vigor no mercado. 
Com a assessoria de tecnicos da equipe Dirceu Car- 
neiro,-a area aravel de terra em Lages foi quíntu- 
plicada. 
A habitaçao popular e outro capitulo dessa epo- 
peia. (....) Diferentemente dos esquemas espolia- 
tivos a economia popular do BNH, que so favorecem 
a rotação do capital das grandes empreiteiras e 
construtoras, o Projeto Lageano de Habitação e 
construido pela Força do Povo com a assessoria da 
equipe Dirceu Carneiro. 
"(-...) Em nivel de Associaçao, os moradores ele- 
gem a direçao da Associaçao de bairros, as meninas 
-elegem os diretores do seu clube e os meninos os 
que dirigem a area esportiva. ' 

Retomando o trabalho como elemento fundante da vi- 
da social, em Lages desenvolve-se a cultura de le- 
gumes e-frutas em fundos de quintal; nas escolas 
cultivam-se hortas; educaçao e trabalho andam jun- 
tos; e a realização pratica dos grandes idearios 
dos educadores como Rousseau, Pistrak, Celestin 
Freinert e Francisco Ferrer. 
Ha hortas coletivas e o chamado "Hortao Comunita- 
rio" que utiliza adubos orgânicos no lugar dos pe- 
troquimicos que estragam o solo e implicam paga- 
mento de royalties as multinacionais. 
(....) Ha uma politica de saude, onde os Postos de 
Saude funcionam na forma de mutirão. A politica 
sanitaria consiste em prevenir mais do que curar 

Ha o estimule as artes plasticas locais, aos tro- 
vadores; ha um teatro de bonecos para reforço das 
campanhas escolares. É tudo isso (....) que afirma 
a capacidade construtiva popular e e a negaçao de
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' ‹sua pretensa 'nulidade', tao alardeada pelos donos 

do poder, o antipovo." (TRAGTEMBERG, In: ALVES, 
¢ H, 7-12). 

.¬ zu 
wiU 

Antes de seguir adiante, convém ressaltar que as anali~ 
ses de TRAGTEMBERG são efetuadas ainda num momento de ditadura 
militar e que começava a experimentar a distensao proposta pelo 
governo Geisel. Era um momento de falta absoluta de praticas 
como estas, que pudessem servir como exemplo alternativo. Dai; 
de certa forma, um entusiasmo quase exagerado de intelectuais 
como TRAGTEMBERG, com alto grau de engajamento as causas popu~ 
lares. Ao mesmo tempo, este entusiasmo de TRAGTEMBERG e ALVES 
pode ter sido motivado pelo entusiasmo.ainda forte da Equipe 
Carneiro, até então não afetado pelas dificuldades que decorre- 
riam com os dois anos de prorrogação posterior de .mandato do

~ prefeito. Estes foram dois anos de prorrogaçao perniciosa , 

também pelo que possibilitaram de afloramento de personalismos 
em alguns membros da Equipe, que acabou resultando no desvio de 
muitas das conquistas da "Força do Povo". 
~

f 

De qualquer modo, estes personalismos e estes desvios 
não foram suficientes para acabar com o sentido de avanço em 

~ ~ termos de mobilizaçao e organizaçao popular em Lages. Muito das 
conquistas, nessas alturas, ja eram efetivamente parte substan- 
tiva da força do povo. ' 

Todo aquele trabalho tratou~se, portanto, de uma pratica 
social concreta. Ha que assinalar, entretanto, que eram muito 

' ~ frágeis as bases teóricas-de sustentaçao daquela pratica, espe- 
cialmente se pensarmos em teorias enquanto grandes experiências 
históricas sistematizadas. Assim, e dificil classificar aquele 
processo politico como um momento de execução de um projeto

í 

, . historico pensado a priori. 
' z \ 

Os proprios intelectuais que estiveram a frente daquela 
pratica como animadores, enquanto intelectuais, acabaram por se 
constituir mais em produto daquele processo do que mentores - e 

› v

É
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eis ai um legado daquela experiência que ira influir em toda a 

regiao. Estes intelectuais, a começar pelo prefeito, faziam um 
esforço deliberado para fugir de rotulações de cunho ideologico 
que pudessem identificar aquela pratica com os principios desta 
ou daquela tendência politica da esquerda brasileira. E, na 

~ ø r r ^ verdade, nao e possivel identifica-la com qualquer tendencia 
determinada que estivesse servindo de principio politico nor-

à 

teador. 
Existiam apenas fragmentos de tendências politicas, tra- 

ços de definição teorica de sociedade, nada consistentemente 
elaborado que pudesse, por si so, ser considerado elemento a- 

gregador de um grupo de intelectuais/militantes de um projeto 
de transformaçao social. 

~ Entretanto, toda aquela pratica se caracterizou pela 
A '

^ existencia de um grupo de intelectuais/militantes que se iden- 
tificava na pratica concreta e acabava, quase sempre, embora 
minoritario, por fazer-se hegemõnico na equipe de governo.

~ 
O que exatamente os identificava, se nao havia um proje- 

to teorico previamente elaborado? E agora, como identificar 
teoricamente essa pratica sem impor-lhe uma teoria como se fos- 
se uma_camisa-de-força? 

,

V 
f ~ 1 
E verdade que nao existia um projeto teorico iacabado e 

unico, bem elaborado intelectualmente, em torno do qual aqueles 
intelectuais/militantes se aglutinassem. Alias, e possivel ate 
identificar uma postura de' anti-intelectualismoq generalizado 
quando super-valorizavam a pratica concreta de mobilização e 

~ 1 organizaçao do povo marginalizado. Mas existiam certos princi- 
pios filosoficos - melhor dizendo, talvez, ideológicos - co- 

muns, suficientes para aglutinar em torno de uma pratica, aque- 
le grupo de intelectuais/militantes - que acabava por dar uma 
A ' 

... tonica de busca de transformaçao social radical para toda a 

equipe de governo. 
_

~ 

Portanto, um primeiro ponto de identidade, em que pese

R

z
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os equívocos metodologicos e teóricos e mesmo as excrescenczàs 
no percurso, por parte de alguns, era exatamente a postura po-

~ litica de luta radical contra o estado de dominaçao social vi- 
gente. É possivel identificar uma postura anti-capitalista, co- 
mum a todos os integrantes daquele grupo. Tambem e possivel 
identificar um impulso generalizado de se ir .ao -povo - este 
sempre visto como desarticulado e fragil - para organiza-lo. 

~ ~ n Este impulso, entretanto, nao significava a expressao de uma 
pratica vanguardista, de inculcaçao de "consciencia" nas clas- 
ses subalternas. Ao inves, era acompanhado de uma crença quase 
cega na capacidade de o proprio "povo oprimido" se organizar e 

contrapor-se as forças dominantes\ Captando esta postura, ALVES 
escreveu sobre um dos setores de importancia daquele trabalho: 
“A linha-mestra do pessoal (....) e uma cega confiança na capa- 

'
. 

cidade do povo organizado fazer as coisas. (....) O povo tem 
sempre a verdade." (ALVES, l980:106). 

Em síntese, poderiamos dizer que e mais ou menos na evi-
^ dencia desta postura que QUINTERO se firma para.buscar nos po- 

pulistas russos do século XIX, ou mais propriamente nas produ- 
~ r A r goes teoricas que aquela experiencia historica suscitou, as re- 

ferencias para a analise que vem fazendo da experiencia de ad- 
~ 1 ministraçao publica municipal de Lages. 

.. 
' ' V _ ~ 

- _Fica fora de proposito aprofundarmo-nos nesta questao e, 

por este viés, ja que não e este o nosso objeto central e, 'ao 

mesmo tempo, QUINTERQ o esta fazendo, possibilitando que .nos 
sirvamos de seu trabalho. Entretanto, pela propriedade que jul- 
gamos existir nesta relaçao entre a experiencia de Lages - da 
Equipe Dirceu Carneiro - com a experiencia dos populistas rus- 

sos do seculo XIX, e pela importancia que atribuimos a expe- 
riência de Lages e sua compreensão nos dias atuais, ë oportuno 
assinalar uma nota sobre o que foi, ou o que se entende ter si- 
do o populismo russo. 

Para WALICKI,
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"los rasgos esenciales mas característicos del po- 
pulismo ruso, en su esplendor, se nos revelan 
(....) en su actitud ante el capitalismo y ante el 
marxismo; ante el capitalismo y ante El Capital." 
(WALICKI, 19ôaz7). 

WALICKI atribui a PIPES, do mundo ocidental, o mérito de 
ter dado a concepção classica do populismo: '

u 

"Ante el - escribio Pipes -, el significado def 
termino populismo es obvio: describe un socialismo 
agrario de la segunda mitad del siglo XIX que sos- 
tenia el postulado de que Rusia podia pasar por 
alto el estadio capitalista de desarollo y proce- 
der a traves del artel y de las comunas campesinas 
derectamente al socialismo. Su inspiracion vino de 
Herzen y Chernyshevskii, y'su estrategia de La- 
vrov, Bakunin y Tkachëv. En primer lugar se mani- 
festo a si mismo abiertamente en el movimiento de 
ir hacia el Pueblo, y alcanzo su ceniten el terror 
de la Voluntad del Pueblo, despues de lo cual, ra- 
pidamente, fue perdiendo terreno hacia el marxis- 
mo." (PIPES, citado por WALICKI, isõaza). 

WALICKI_toma por base a definição classica de populismo 
e seus dois significados disthübs em PIPES: "el estrecho sig- 
nificado historico y el amplio significado marxista" (WALICKL, 
1968:8). 

I

E

¡ 

avança, dizendo: 

"aceptamos la distincion y pensamos que una elec- 
cion consciente entre los dos significados de la 
palabra es una condicion previa a. una concepcion 
consisente del populismo. En el primer sentido, el 
termino populismo denota una teoria que invoca la 

z _
- 

hegemonia de las massas sobre la elite culta, en 
el segundo sentido denota una teoria del desarollo 
no capitalista en Rusia; en el primer caso esta 
opuesto al intelectualismo abstracto de aquellos 
revolucionarios que trataron de enseñar a los cam- 
pesinos, de imponerles los ideales del socialismo 
occidental en lugar de comprender cuales eran sus 
necessidades reales y actuar en nombre de 'tales 
interesses e ideales, de los que los campesinos se
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‹“,Õ 1 _ habian hecho ya conscientes; en el segundo caso, 

_ , , 

se oponia a las teorias sociologicas y economicas 
que sustentarian que el capitalismo era un estadio 
'de desarollo inevitable y que Rusia no constituia 
una excepcion dentro de esta ley general de la 
evolucíôn. " (WALICKI, 1“9õa:8) .

' 

` 

_ 
Assim, ficam estabelecidas desde logo algumas diferenças 

basicas entre o populismo do governo Furtado e o populismo que 
envolveu a "Equipe Dirceu Carneiro" e grandes contingentes das 
massas populares de Lages. 

No caso do governo da "Equipe Dirceu Carneiro", que ado- 
tava como lema "Lages, a Força do Povo", tratava-se de uma 
equipe de trabalho heterogënea. Cheia de contradições eu inte- 
resses divergentes, onde poucos tinham clareza politica sufi- 
ciente para entender o que estariam_ enfrentando ao- assumir

~ aquele governo. Entretanto, desde logo, pelas contradiçoes do 

governo anterior, onde começara a se aglutinar parte deste gru-
~ po, e dadas outras condiçoes atuais até mesmo as resultantes da 

campanha eleitoral, foi possivel identificar e construir certos 
traços de identidade ideológica que agregavam um grupo de inte- 
lectuaisfimilitantes que assumiam o primeiro e o.segundo»escalao 

1 ~ na hierarquia daquele governo. Um grupo minoritario, ,nao mais 
que uma dezena de pessoas, mas que desde logo conquistou a .he- 

. 
|

_ 
gemonia interna na orientação das praticasÍadministrativas. _ 

4 Aqueles traços de ideologias que os agregavam nao podem 
ser entendidos como o resultado de uma linha teorica clara e 

que se imprimia as propostas de trabalho. 

"Este grupo era ingênuo na maioria das vezes, e na 
quase reverencia aos valores populares chegava a 
ser›basista. (....) masl e possivel identificar 
avanços importantes nos trabalhos de educaçao 'po- 
pular a partir do oultivo de -profunda crença e 

H 

lado esta 
,ideologia 

- \ ‹ . 

respeito a sabedoria popular. Se por um 
crença (....) pode ter significado "uma 
camufladora das contradições objetivas, falsa ou 

~ « . 

`
ê

'
ê
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mistifi;adora, por outro lado significou tambem 
(....) um motor de constante propulsão em favor 
das exigências populares, que funcionavam como um 
codigo de nomes que orientava as ações sempre nes- 
te sentido (....§ este grupo de trabalho pode ser 
criticado por ingenuidades e falta de visao histo- 
rica; porem, nao poderia ser tratado de ideologi- 
camente conservador. Houve equivocos e contradi- 
ções, mas apesar disto, (....) esta pratica social 
acontecia numa perspectiva de luta de classes, se 
não por deliberação consciente dos agentes (os in¬ 
telectuais/militantes), acontecia, apesar destes, 
a partir da dinamica propria gerada pela partici- 
pação popular na administração publica, que nunca 
antes acontecera. As classes populares - aqui, 
portanto, definidas a partir da relaçao capital x 
trabalho - passam a fazer deste espaço politico um 
"locus" de disputa." (MUNARIM, ieaszs-9)

A 

_ 
E verdade que não se pode atribuir a_"de1iberação cons- 

Ciente" d°S agentes a condução dos trabalhos de forma a promo- 
ver a luta de classes, pois 

"Nao havia um plano de governo definido, nem obje- 
tivos traçados pela nova equipe. O que existia a 
orientar eram alguns referenciais teoricos e al- 
guns elementos ideologicos mais ou menos ordena- 
dos, que apareciam nos primeiros discursos do pre- 
feito e de parte da equipe de trabalho, que permi- 
tiam identificar uma certa ordem de prioridades, 
bem como a postura politica que viriafi a predomi- 
nar." ‹MUNARIM, 1985 12). A

¿

~ Entretanto, no nosso entender, nao seria forçado afirmar 
1 . que aquela postura politica, que facilitava e promovia zaquela
~ dinâmica de participacao popular acabaria por desembocar em lu- 

tas de hegemonia entre classes sociais. '

2 

\. 

"Entendia-se que traçar um plano acabado de.gover- 
no, estabelecendo as atividades a priori, seria 
pretender-se capaz de pensar pelo povo, sentir 
suas dores e necessidades, de interpretar suas as- 
piraçoes. Entendia-se necessario que" este povo 
mesmo, organizado, se manifestasse e participasse 

~ 1 

\

›

O



162 __,.. 

das soluções dos seus problemas, decidindo ie fa- 
zendo." (MUNARIM, 1985z12). 

Assim ë que em cada uma das areas da administração muni-
~ cipal, além da execuçao dos serviços tradicionais e de rotina 

que cabem a uma prefeitura municipal, procurava-se encaminhar 
alguma atividade especial no sentido da mobilização e organiza- 

~ ~ ção das classes populares e de sua participacao na gestao da- 
queles chamados de "projetos especiais". 

Visto assim,.e visto como escreveram TRAGTEMBERG .e AL- 
VES, parece-nos que não fica dificil destacar pontos de identi- 
dades que permitem analogia da experiencia de Lages a experien- 
cia dos populistas russos do seculo XIX. ~ 

_ I A 

e De outro lado, e fundamental que destaquemos algumas
~ contradiçoes estruturais-desta experiência. Começa por tra- 

tar-se-de um trabalho de "ida ao povo", tendo-se como ponto de 

partida o poder institucional da Prefeitura.
~ O municipio, obviamente, enquanto divisao administrativa 

do Estado numa sociedade capitalista, mantem-se parte coerente
~ com a estrutura deste Estado que compoe. Dai ser impossivel, na 

pratica, implantar-se uma estrutura local a exemplo do que se- 
_ 

_ z , 25 ria uma "republiqueta marxista", ou um "socialismo agrario" , 

ou outra estrutura qualquer de marca anti-capitalista.. Isto 
significou um forte limite ao que.poderia ter sido_ um avanço 
maior da "experiência" de Lages. Estabelecidos.tais limites, to 

r ~ que ocorreu, portanto, e o resultado da combinaçao das necessi- 
dades reais e forças potenciais das classes subalternas da so- 
ciedade com a vontade politica de um grupo de agentes sociais 
que ocuparam o poder publico municipal e deste poder fizeram 
uso em favor da emergencia daquelas forças potenciais. Fez-se 
por alargar os limites impostos pelo autoritarismo, inerente a 
estrutura do Estado e dos governos. 

Estes agentes ocuparam um espaço de poder e fizeram por 
mediar as contradições deste poder institucional em favor de um
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processo de construção de consciencia de classe entre os subal- 
ternos. Entretanto, as condições objetivas e subjetivas, que 

~ \ 1 permeavam as mediaçoes, as vezes conduziam as praticas concre- 
tas no sentido de simples reforma social e preservação da ins- 
tituição Estado e, por conseqüência, da confirmação das condi- 
ções de reprodução das relações sociais de dominação. 

~ ~ Uma outra questao, que aponta para uma contradiçao de 

fundo estrutural da pratica de Lages, foi observada na pesquisa 
“Produção de Educação e Cultura Popular: a experiência de Lages 
1977-1982", desenvolvida por CALAZANS et.alii (s.d.)- 0bSePVãm 
os pesquisadores que "ha nos projetos especiais uma acentuada 

~ _. preocupaçao com a questao do resgate cultural, entendido como
_ 

uma reaproximaçao com o passado, encarado quase que como uma 
idade de ouro", visto que '

› 

"(....) a questão dos valores, a politica de cul- 
tura se confundem com a politica economica (....) 
Os processos economicos modernizadores, industria- 
lizaçao etc. sao encarados como descaracterizan- 
tes. Em outro passo, pode-se discutir a ausencia 

~ f "W 1 . de projetos de atuaçao de industrias como um indi- 
r . 

ce, tambem, deste projeto cultural, que a encara 
como estranha ã tradição da região." (CALAZANS et 

Ressalvam os pesquisadores que não se trata de um ÕeS~ 
carte deliberado por parte da equipe.de- administração munici- 

`
¬ 

É A _ _ , _
N 

pal, de processos economicos modernizadores, -industrialização, 
1 . . 

mas trata-se deÍuma opção pela agricultura e criação de gado 
decorrente "da inviabilidade de se produzir no municipio atra- 
tivos para a implantação de industrias". (CALAZANS, s.d.:269). 

O estudo acima refere-se ao 

"fato de que, sob a otica do planejamento economi- 
co, fez-se uma opção_ compensadora. Ja do pon- 
to-de-vista das praticas culturais, essa supressao 
termina por gerar um projeto socio-cultural que 

w 

¡

› 

alii, s.ó. 268-269). -
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Â) não termina trabalhando criticamente tal impossi- 

bilidade, termina por gerar uma disposição regres- 
siva. Assim, tende-se a otimizar um passado fol- 
clorico, retomando-o como meta social, revivendo a 
tradição, ja não mais apenas como dimensão vital 

~ - 

para a construçao da identidade social, mas sobre- 
tudo numa paradoxal dimensão prospectiva. Uma pre- 
disposição para uma 'volta aos campos', o que faz 
lembrar o ruralismo pedagogico, e lembrado,nas es- 
colas, e em outras instâncias, como forma de recu- 
perar a identidade perdida e erradicar os bolsões. 
de miséria da cidade. 
Valeria lembrar, teoricamente, que tal rejeição a 
modernização (....), com sua decorrente politica 
de resgate e valorização de todas as manifestações 
verbais, musicais e artisticas, medicinais, de ha- 
bitos alimentares e de Vestuario, implica em uma 
folclorizaçao da sociedade, de cunho diretivo. O 
que coloca a seguinte questao: qual a noção de 
cultura subjacente em tal recorte? Aparentemente a 

de que cultura são os traços, as manifestaçoes 
concretas, os elementos empiricos, tangiveis. Ora, 

. ~ 
a noçao de cultura como conjunto de traços expli- 
citos pode ensejar uma compreensao das sociedades 
›que não de conta da mudança. Assim, poder-se-ia 
indagar atë que ponto a proposta cultural contida 
nos projetos especiais não teria uma inclinação 
conservadora." (CALAZANS et alii, s.d.,269-270)- 

I ~ Esta e uma questao importante a ser considerada por quem 
quer dispor-se a tratar deste tema. Não e objetivo nosso apro- 

I ' ~ funda-lo aqui. Contudo, é ~oportuna alguma_.problematizaçaoe a 

despeito da conclusão de possivel "inclinação cdnservadora", na 
z , 

'
. 

Politica cultural subjacente aos "projetos especiais". Primei- 
ro, os autores do relatorio da pesquisa, ao ‹levantarem› tal

~ questao, encarregam-se, eles mesmos, de mostrar o que seria, no 
entendimento deles, uma possivel justificativa aquela atitude 
dos "intelectuais da prefeitura", supondo verdadeira a hipotese 

. ,__ 1 

de "inclinaçao conservadora". * 

- Para eles, a Úidealização do .passado", detectada nos 
"intelectuais da prefeitura", deve ser situada historicamente. 

“Ela se da ao cabo de um processo dilapidador de

É
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exploração da zëdeira. Lages vive, pois, a crise 
desse ciclo devastador. Ê nesse momento critico de 
transição e perplexidade, em um contexto politico 
-e economico em que o municipio não pode ser sujei- 
to do destino, que surge entre os intelectuais da 
prefeitura essa tendencia regressiva ao porto se- 

_ guro do passado. Pensando este momento, não se a- 
tribui a esses mesmos intelectuais uma 'intenção' 
conservadora ou regressiva. Isto e, não fazer res- 
valar para os seus discursos um recorte construido 
a partir da analise. As caracteristicas acima 
apontadas estariam contidas nas sobras de um dis- 
curso que esta buscando alternativas para uma so- 
ciedade que vive um impasse e um momento de estag- 
nação. O`paradoxo desse projeto regressivo e menos 
uma contradição teorica de seus formuladores, e 
'muito mais, uma limitação determinada por sua si- 
tuaçao histórica." (CALAZANS at aiii, s.ó. 
270-271). 

~ r ~ Certamente que a situaçao historica, de transiçao na 
economia de toda a região e em especial de Lages, foi elemento 
motivador da busca de alternativas economicas e da tentativa de 
construçao de um projeto socio-cultural. Tambem esta claro que

~ houve uma opçao pela agricultura. Entretanto, cabe duvidar da 
conclusão de que tratou-se de um projeto regressivo, social e 

culturalmente, em conseqüência da situaçao economica que se vi- 
via. ~ '

' 

Em primeiro lugar, a transição economica, também encara- 
da como um momento de crise, deve ser relativizada nas anali- 
ses. Isto e, para o capita1_- e portanto para os capitalistas 
fixados na região -, o projeto economico naquele momento-ja es- 
tava bem definido. Como já assinalamos, foi o momento da afir- 
mação da agrossilvicultura e da industria do papel e celulose, 
bem como um momento de reafirmação da pecuária bovina onde os 

Isa \ 

principais criadores se modernizaram- Portanto, a transiçao eia 
crise repercutiram essencialmente do lado dos trabalhadores, 
diante de um modelo economico excludente que se consolidava. 
Dai, no nosso entender, as buscas de-alternativas economicas a 

1 \ ' ~ f ~ partir da-otimizaçao da pequena e media produçao rural, para o

\



156 

que se estimulava o uso de tecnologias modernas, não devem ser 
classificadas como contingência da historia, mas sim uma reaçao 
a um modelo economico ja estabelecido, e que era visto por 
aqueles "intelectuais da prefeitura" como'concentrador e exclu- 
dente. 

Os resultados decorrentes desse projeto de desenvolvi- 
a ~ mento agricola, que teve a produçao sensivelmente ampliada, mas 

que, em contrapartida, acabara por sofrer também as conseqüen- 
cias danosas da introduçao de tecnologias modernas, e tema para 
um outro capitulo. 

Por outro lado, e verdade,' no ,projeto economico que 
priorizava a agricultura, como forma de.geração de riquezas pa- 
ra as maiorias, ficava evidente uma indisfarçavel preferência 
pelo desenvolvimento agricola ao desenvolvimento urba-

› ~ no-industrial, que acabava por reafirmar a posiçao subalterna 
de "vocação agricola" do municipio de Lages e da região. Entre- 
tando, dai inferir-se que o projeto economico era regressivo e 

que suscitou um projeto socio-cultural igualmente regressivo e 

conservador implica em definir-se por um determinado conceito 
de progresso subjacente aos "projetos especiais". Ou, dito de 

outra forma, os instrumentos teoricos utilizados na pesquisa de
~ CALAZANS et alii (S_d_), sobre a açao desenvolvida pelos "inte- 

lectuais da Prefeitura" nos "projetos especiais", são, diferen- 
tes dos instrumentais teoricos - embora apenas implicitos - que 
estes "intelectuais da Prefeitura" usaram para a ação propria- 
mente dita. 

_ 

P 
'

' 

H' ~ Se de fato existe esta diferença, nao se quer dizer que 
a analise efetuada no estudo referido anteriormente perde sua 
validade. Contudo, entendemos que seria importante um aprofun- 
damento desta discussão para esclarecer as diferentes posturas 

r ~ ~ - a_da analise da açao e a da_açao propriamente dita. 
~ ~ Da mesma forma, nao nos parece de aceitaçao tranqüila a

r hipotese e os arrazoados levantados pelos pesquisadores, em
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torno de uma nocao de cultura subjacente aos projetos espe- 
' » ~ _, ciais, de carater imobilísta, noçao de que cultura sao os ele- 

mentos empíricos, concretos, tangiveis. Parece-nos que, para
~ efeito de analise da questao da politica cultural, os pesquisa- 

dores tomaram como referência basica um recorte - as mostras do 
campo no seu dia de exposiçao -, que não .representava em sua 

._ _.....‹' _ 1 _ _ 
- 

' ' _ ,, 
dinamica_ maior a politica, cultural. Este recorte sequer e 

expressao das proprias "mostras do“campo”'no seu tódo, conside- 
... ~' ' z.. ~ 

radas as discussoes_em torno da.preparaçao e em torno da avaliacao. 

A despeito desta hipótese e seu arrazoado e a despeito 
do conceito de progresso subjacente a analise dos “projetos es-. 
peciais"_feita pelos pesquisadores, lançariamos uma outra hipo-

~ tese que poderia contribuir ,numa investigaçao a ser levada 
adiante. - 

SO. 
Aqui, novamente, invocamos a analogia-do populismo rus- 

Parece-nos que ›os sentimentos que 
_ 

zhabi- 
tavam os "intelectuais da Prefeitura" e que os movia a ação, ao 

ato de "ir ao povo", tem muito a ver com o idealismo que movia 
os jovens populistas russos, embora nunca deles tivessem sequer

~ ouvido falar antes ou durante a açao em Lages. . 

Uma 
Essa força jovem da Russia do seculo passado trata-se de

I 

"juventud educada y progressista, atormentada gpor m 

sentimiento de culpabilidad social, deseando zsa- 
crifícarse en`beneficio del bienestar de la may- 
ria. 
(....) El fuerte sentimiento de que la deuda 'con 
el pueblo debia ser saldada llevo a los jovens po- 
pulistas al indignante rechazo de todas las teo- 
rias que clamaban que el progresso era un objetivo 

' inevitable, un processo natural..En las condicio- 
nes rusas, estas teorias no eran sino un instru- 
mento conveniente de los apologístas del capita- 
lismo, es_decir, de la gente que acostumbrada a 
explicar y a justificar los sufrimientos de las 

leyes objetivas de la his- massas en nombre de las 
toria o de las leyes de hierro de la economia po- 
litica." (WALICKI, l968:27-28).

.

3
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Não e dificil defise constatar que a equipe de "intelec- 
tuais da Prefeitura" - o pequeno grupo hegemonico -, consti- 
tuia-se de um grupo efetivamente de jovens de origem de- classe 
media e com forte sentimento e vontade politica para a- ação, 

- r que atropelava quem quer que se apresentasse em defesa da ideia 
de um desenvolvimento capitalista objetivo e inevitavel. Dai .a 

luta desenfreada na organizaçao do povo, por um projeto pautado 
r 1 ' por uma especie de "socialismo agrario" que, para ser construi- 

ddg dependia mais da vontade das gentes, dependia mais da "for- 
ça do povo" do que das inevitáveis leis de desenvolvimento eco- 
nomico e social. E na luta por este ideal, seleciona-se, subje- 
tivamente, da massa de fatos da historia aqueles que possam 

' u~ contribuir na realizaçao de tal projeto social. 
Este subjetivismo elaborado na chamada.sociologia subje- 

tiva esteve na base de sustentaçao teorica dos populistas rus- 

sos. Passou por varios estágios: 

"al comienzo de los años cuarenta, Bakunin y Be- 
linski (....) rehabilitaron el subjetivismo schi- 
lleriano (....) De este modo, subjetivismo signi- 
ficaba en su lenguaje la protesta individual con- 
tra las leyes inhumanas_de la Weltgeist (grifo do 
autor) hegeliana. Posteriormente, en los años cin- 
cuenta y sesenta, esta misma actitud podra .encon- 
trarse en las denuncias que hizo Herzen de la eco- 
nomia politico-liberal, junto con la gteoría del 
desarollo natural incontrolado, (....)' Mas tarde 
aun, en los años setenta, lucha contra el natura- 
lismo positivista de las teorias burgueses del 
progresso, especialmente contra la teoria de Spen- 
cer_y, tambien, contra el darwinismo social." (WA- 
LICKI., ieõazzs-29). 

' ` 

› ~ ø 
‹ WALICKI resume as conclusoes basicas da sociologia sub-

\ 

jetiva em 3 pontos: 

' z 
~ "Primeroz se trataba de una defensa de la etica, 

(grifo do-autor). (....) En segundo lugar, era una 
postura epistemiologica y met0dO10gica (gPífO Õ0

- v
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autor). (....) En te.eer lugar, era una filosofia 
_ de la historia (grifo do autor) que reclamaba que 

el factor subjetivo - pensamiento y×voluntad huma- 
nos - pueden oponerse de forma efectiva a las lla- 
madas leyes del desarollo y juega un papel decisi- 
vo en el processo historico. Lavrov baso -en esto 
su filosofia practíca que proclamaba que los indí- 
viduos de pensamiento crítico unidos en un partido 
podian devenir una fuerza social y cambiar el es- 
tado de cosas presente en la direccion indicada 
por sus intenciones subjectivas." (WALICKI, 
1968:29). 

Enfim, nesta analogia, e possivel identificar uma dose 
de idealismo na forma de encarar os fatos históricos passados e 

presentes e projetar o futuro. Idealismo que, no caso especifi- 
co de Lages, acabou por conduzir a erros praticos as vezes pri- 
marios, conseqüência de leituras equivocadas da realidade e de 

conseqüentes ações também equivocadas. Por outro lado, de um 
jeito ou de outro, a ação desses "intelectuais da Prefeitura" 
significou uma forte sacudida nas relações de classe concretas 
e historicamente empedernidas, na Regiao Serrana de Santa Cata-

~ rina, cujos resultados sao verificaveis hoje, em termos de de- 
~ 'i 

finiçao de classes sociais esde tomada de consciência de clas- 
se-para-si nos segmentos_subalternos de toda a regiao, bem como 
em termos de definição de novos campos de luta - alem. da Pre- 
feitura (Estado) - e definição de posição de classe de outros 

I lv
- 

intelectuais ate entao tradicionais, que agora atuam como as- 
sessores das classes trabalhadoras em seus movimentos e lutas 
de classe nunca dantes existentes. 

Enfim, se é possivel identificar em todo aquele processo 
uma dose de idealismo funcionando como motor propulsor da pra- 
xis transformadora, certamente não foi so isto, nem foi o idea- 
lismo a força-mestra daquela praxis. 'Alias, se houve praxis 
transformadora - e não temos duvidas de que houve -, por si so 
anula a possibilidade de o pensamento idealista ter sido o fio 
condutor das praticas dos intelectuais/militantes da` Prefeitu-



.
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rio. 

ra. 

O idealismo, neste caso, e entendido como um conjunto de 
ideias-forças desconectado do real, pensamento solto, que con- 
duz a praticas igualmente desconectadas da realidade, 
a-historica.

_ 

Aquele processo, no todo, 'nao -foi .um momento 
a-historico; ele continua, de um modo-ou de outro - pela afir- 

~ ~ maçao ou pela negaçao. A luta politica teve seu inicio de orga- 
nização, barreiras se romperam e os espaços populares se multi- 
plicaram a partir dai. 

"É assim que, em Lages, a luta politica se organi- 
zou. As classes populares reorientaram a proposta 
educativa na perspectiva de administração dos con-* 
flitos. (....) 
E no conflito se preparam para recomeçar a con- 

A quistar espaços de liberdade, que permitem a rea- 
lizaçao de praticas de educação e cultura." (CALA- 
ZANS et alii, s.d. 335). 

Portanto, ao inves de discutir o idealismo, melhor se- 

ria, talvez, entender aquele processo, que comparamos ao popu- 
lismo russo do seculo XIX, como processo orientado pelo pensa- 
mento utopico, no sentido bloquiano de utopia. FURTER, citando 
BLOCH, afirma que a 

"utopia aparece, quaisquer que sejam a suas diver- 
asas formas como uma representação do que e permi- 
tido ao homem pelos homens. Ultrapassa o livre jo- 
go de uma inteligencia 'solta' que indica um 'pos- 
sivel' sem nenhuma relaçao com o real e, por con- 
seguinte, sem compromisso com o concreto e as suas 
dificuldades." (FURTER, l984:l47). 

A partir dai, a utopia e entendida como uma "dialética 
antecipadora" (BLOCH, In: FURTER, 1984). Voltada necessariamen- 
te para o futuro, um futuro que aponta para a possibilidade de 

se construir e se chegar, em conseqüência do trabalho da cons-



~ x ~ 
t uçao, a perfeiçao, 
de que é imperfeito,

~ 

iwk l7l 

ao absoluto. O homem parte da observaçao 
e que nunca existiu um passado perfeito, a 

perfeiçao esta por ser construída. 
Assim, ainda, 

Portanto, tera sido aquela pratica um processo condicio- 
nado por um conjunto de fatores - econômicos, politicos e so- 

de acordo com o pensamento bloquiano, 
"a utopia e o produto do trabalho (grifo do autor) 
intelectual pelo qual o homem pretende chegar a 
'frente da criaçao'. Ao 'espirito da utopia' como 
signo de algo que poderia ainda aparecer como um 
paraiso perdido, substitui-se a nocao de 'utopia 
concreta' como meio eficaz, politico e social de 
organizar o mundo presente para o futuro." (FUR- 
TER, 1984z147). 

ciais - que determinou essas mudanças nas relaçoes de classes 
Ha que ser atribuido, de qualquer modo, um papel determinante a 
acao politica daquele grupo de intelectuais/militantes que se 
utilizaram da estrutura do poder publico municipal de Lages, 
durante um mandato de 6 anos, "deseando sacrificarse en benefi- 
cio del bienestar de la mayoria" (WALICKI, 1968). E aquela pra- 
tica contínua, hoje, 
cos, politicos e sociais - sempre atuais -, e com outros sujei- 
tos - "la mayoria" - que seguem se construindo sujeitos histo- 
ricos coletivos. 

condicionada por outros fatores economi-
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NOTAS 

Restringiu-se, basicamente, aos descendentes italianos, co- 
lonos que, do Rio Grande do Sul e do Sul de Santa Catarina, 
vêm povoar o distrito de Anita Garibaldi e parte do munici- 
pio de Bom Retiro e aos alemaes que, da regiao de Tubarao, 
sobem a serra ate Urubici e Bom Retiro e mais tarde - ja no 
final da decada de 30 - chegam ao Distrito de Bocaina do 
Sul. Ademais, do que se tem noticias, ainda, somente no 
inicio da década de 50 a Região Serrana vai receber contin- 
gentes de trabalhadores de ascendëncia europeia (italia- 
nos), com alguma significação: e quando ganha impulso o ci- 
clo da madeira que atrai do Rio Grande do Sul empresarios e 
também alguns trabalhadores de origem; e qumxb por conta 
de um projeto agricola do Ministério da Agricultura dos Go- 
vernos Dutra e Vargas (segundo governo), implantado no in- 
terior do municipio de Curitibanos - na localidade que vai 
ser chamada "Nucleo Triticola" - que visava experimentos 
com a cultura do trigo e colonização de uma area histori- 
camente ligada a conflitos de terra - S50 atraídøs 
colonos italianos e alemães do Sul de Santa Catarina. 

"Cada grupo social, nascendo no terreno originario de uma 
função essencial no mundo da produçao econômica, cria para 
si, ao mesmo tempo, de um modo orgânico, uma ou mais cama- 
das de intelectuais, que lhe dao homogeneidade e consciên- 
cia da propria função, não apenas no campo economico, mas 
também no social e no político." (GRAMSCI, 197sz3). 

Confiorme RIBEIRO (1987:l1), "A memoria do Contestado foi 
destruída pelo repressor. Os caboclos tiveram que engolir 
essa memoria feita maldita pelo vencedor". 

Somados os tempos de mandatos exercidos a frente do poder 
executivo estadual por representantes da oligarquia dos Ra- 
mos desde a Revolução de 1930 até 1966, quando o ultimo dos 
representantes - Celso Ramos - deixava o cargo, chega-se a 
22 anos. _ 

Até 1961 o municipio de Lages abrangia os distritos de Ani- 
ta Garibaldi, São Jose do Cerrito e Campo Belo do Sul, hoje
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desdobrados em municípios. 

Ver abrangência da Diocese de Lages na epoca de sua funda- 
çao, em desmembramentos ate hoje. 

Na verdade, já nos anos vinte o pinheiro começou sua fase 
de valorização na Região Serrana. No final do primeiro 
quarto de seculo, os pinhais do Vale do Rio do Peixe ja se 
esgotavam com a exploração da companhia inglesa Lumbert, 
concessionaria da Railway Company, construtora da estrada 
de ferro São Paulo-Rio Grande do Sul na area conhecida como 
“territorio contestado". 
Mas e na decada de 1930 que se instalam tres grandes serra- 
rias em Lages e no então distrito de São Jose do Cerrito 
(Caru), o que pode ser tomado como sendo propriamente o 
inicio do ciclo da madeira. E a partir de 1940 a industria 
madeireira ganha impulso, atingindo um primeiro pico no fi- 
nal da década. Nesta fase varias serrarias foram instaladas 
em Lages, São Jose do Cerrito e Ponte Alta. Especialmente 
em Ponte Alta, por razões de eqüidistãncia dos pinhais de 
Lages e de Curitibanos. 

"A base de toda a divisão do trabalho desenvolvida e media- 
da pelo intercambio de mercadorias e a separação entre ci- 
dade e campo, pode-se dizer que toda a historia economica 
da sociedade resume-se no movimento dessa antítese." (MARX, 
19832278) 

O Grupo Batistella, em Lages, e um exemplo de "migração" de 
capital de uma região de economia primaria (extração) para 
uma região de economia secundária (industria). O Grupo ins- 
tala-se e faz-se grande em Lages com extração de madeira: 
passa a atuar em ramos diversos da economia mas transfere3 

o grosso de seu capitale a smàpnxuia sede para Sao Paulo. 

“Essa intervenção do Estado no dominio economico, sempre 
que possivel plastica e nao rígida, impoe-se como um dever 
ao,Governo todas as vezes que é necessario suprir as defi- 
ciências da iniciativa privada, ou acautelar os superiores 
interesses da Nação, quer contra a voracidade egoistica 
dos apetites individuais, quer contra a ação predativa 
dessas forças de rapina, que não conhecem bandeira nem 
cultuam outra religião que não seja o lucro." (VARGAS, 
1952, citado por IANNI, 19772113). 

Ainda na decada de 1940, as serrarias da região funciona- 
vam apenas 6 meses por ano: tal era a falta de mercado lo- 
cal e as dificuldades de transportes do produto para ou- 
tros mercados.
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Os chamados “novos ricos" não chegaram nunca a assumir o 
controle do aparelho político municipal - a Prefeitura. Ao 
seu dominio economico hegemõnico, não correspondeu um 
igual poder politico sobre a população em geral. Ao inves, 
o poder degradador que esses "novos ricos" exerceram sobre 
o "coronelismo" acabou por contribuir com a abertura de 
espaço para a emergencia de uma terceira força politica 
autoritária - o populismo.

_ 

A pecuãria - alguns pecuaristas - começou a modernizar-se 
somente na ultima decada do periodo em conseqüência da ne» 
cessidade de superar os problemas causados pela evasão de 
mão-de-obra. 

Pode ser posto como exceção o municipio de Curitibanos - 
pertencente ã região homogênea de Campos de Curitibanos - 
que contou ã epoca (final do governo Dutra e durante o se- 
gundo governo de Vargas), com a implantação do "Projeto 
Nucleo Triticola" de difusão de maquinas, equipamentos, 
insumos e sementes melhoradas, bem como da ideia da orga- 
nização cooperativista.. 

Alguns preferem chamar este de o primeiro ciclo da madeira 
- que foi o de extração da araucãria nativa - para afirmar 
da emergencia de um segundo, ora em vigência, que teria 
tido inicio nos primeiros anos da presente decada com o 
abate em massa das grandes florestas cultivadas com espe- 
cies exoticas como o Pinus ssp e o eucalipto.

~ Da populaçao rural de Lages, de 1960, para efeitos dessa 
ilustração, foi subtraida a população dos três municípios 
(Anita Garibaldi, São Jose do Cerrito e Campo Belo do 
Sul), desmembrados em 1961. Se somados, a populaçao rural 
teria um crescimento negativo em termos absolutos. 

SINGER distingue dois fatores basicos de expulsão do cam- 
po: os fatores mudança que "criam uma especie de desempre- 
go'tecnologico na area rural, sendo a dimensão desse de- 
semprego uma função do aumento da produtividade do traba- 
lho agricola e da sua especialização" e os fatores de es: 
tagnação, que "produzem fluxo de emigração, cujo volume 
depende da taxa do crescimento vegetativo da produção em 
economia de subsistência em confronto com a sua disponibi- 
lidade de terra". (SINGER, l984:42). 

O escritorio regional da.ACARESC (Associação de Credito e 
Assistência Tecnica de Santa Catarina) foi instalado em 
Lages em 1967 e o escritorio local de Lages somente em 
1976. (COSTA, 198211553).
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~ \§htras razoes dessa mudança - vitoria eleitoral do MDB - 

como as que apresenta COSTA (1982:1370), julgamos de menor 
importancia e que se limita a uma visão estritamente endo- 
gena e conjuntural da historia. . 

~ z 1 Tao somente, verifica-se uma unica voz revolucionaria, e 
portanto destoante, no interior do clero da Diocese de La- 
ges, que bradava ja desde 1966. Trata-se do ainda hoje 
(1989) não menos revolucionário Pe. Dilmar Antonio Sell. 

Sobre a teoria do capital humano, ver a respeito FRIGOTTO 
(1984). 

Para efeitos deste trabalho, que considera o periodo da 
historia da Regiao Serrana de Santa Catarina de 1973-1983, 
tomamos como referencia a analise economica que SERRA 
(1982) faz da situaçao brasileira neste periodo. Apesar de 
não coincidir nos ultimos 3 anos considerados na periodi- 
zaçao da historia da Região Serrana, julgamos SufiCiente 8 
adequado o trabalho de SERRA, ja que a mudança mais signi- 
ficativa no quadro economico nacional, com sérias implica- 
ções na economia e politica local da região em foco, além 
do recrudescimento da inflação, so vai ocorrer em 1982, 
com o recrudescimento da questão da divida externa. Por- 
tanto, no final do período demarcado para a historia da 
Região Serrana de Santa Catarina.

u 

Algumas novas unidades industriais que se instalaram em 
Lages nessa fase, embora tenham se beneficiado daquelas 
facilidades municipais, não se instalaram -essencialmente 
por isso. O aumento do ritmo de crescimento do municipio 
foi igualmente insignificante, consideradas aquelas faci- 
lidades.

V 

~O primeiro e grande custo imposto aquele trabalhador diz 
respeito a aquisição do terreno para a construçao de' sua 
moradia. O mercado imobiliario, que nasce formalizado e 
concomitante com o decreto de criação da area industrial, 
não deixa brecha para ocupações (ilegais) de terrenos. 

Entendemos neste trabalho o socialismo agrário como um so- 
cialismo que teria como base fundamental de sustentaçao o 
desenvolvimento produtivo agrário e, por conseqüência, as 
relações sociais e politicas predominantes seriam tambem 
de base agrária. Seria uma postura politica (ato de vonta- 
de) contraria ao entendimento rigido da inexorabilidade e 
do necessario desenvolvimento das forças produtivas de ca- 
rater urbano-industrial, em detrimento das relaçoes rurais 
de trabalho, como forma de implantação do socialismo. 

› v

I

\
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3 REGIAO SERRANA SE CQNSOLIDA E SE TRANSFORMA 
` - 1983/1989 - W 

`Reafirmamos nossa preocupação e vontade de fazer uma 
analise de situação com-vistas a sua transformação. Buscamos em 
GRAMSCI o entendimento de "que tais analises não podem e «não 

devem ser um fim em si mesmo, mas adquirem um significado ape- 

nas se servem para justificar uma atividade pratica, uma ini- 

ciativa da vontade". (GRAMSCI, 1978:l95).
j 

Por outro lado, o proprio GRAMSCI nos alerta para inume- 
ras armadilhas no caminho das analises de periodos históricos 
proximos. 

Alerta para as dificuldades de se distinguir aquilo que 
e na hisioria movimentos e fatos orgânicos e movimentos e fatos 

V' 
de conjuntura ou ocasionais. 

` "O nexo dialetico entre as duas ordens de movimen- 
tos e, portantg, de pesquiSa,` dificilmente e eS'Ca- 
belecido exatamente: e, se o erro e grave na his- 
toriografia, ainda mais grave Se ÊÓPDE na arte D0- 
litica, quando não se trata de reconstruir a his- 
toria passada, mas de construir a presente e futu- 
ra: os proprios desejos e as proprias paixoes de- 
gradantes e imediatas são a causa do erro, enquan- 
to substitui a analise objetiva e imparcial, e is- 
to da-se não como 'meio' consciente para estimular 
a ação, mas como auto-engano." (GRAMSCI, l978:l98) 

De qualquer forma, empora consciente de tratar-se 'de 

terreno movediço, e indispensável tentar analisar este periodo 
mais recente da historia da Regiao Serrana de Santa Catarina, 
considerando o objetivo de contribuir no processo de transfor- 

. ›

l

|
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~ r maçao das estruturas vigentes nesta realidade especifica. ,Ê 

Para tanto, tambem aqui invocando GRAMSCI, o faremos em 
forma de hipóteses, unica forma possivel de encarar os aconte- 
cimentos históricos em tempos proximos ou presentes. Não o fa- 
remos de forma conclusiva, pois o proprio periodo historico não

~ 
se concluiu a ponto de possibilitar uma construçao mais efi- 
ciente do fato historico. Em outras palavras, valendo-nos da 
analise das concepções da Ciencia da historia, de SCHAFF 
(1987:10l), diriamos que a tentativa e fugir da concepção posi- 

r ~ 1 tivista de analise de situaçoes presentes ou da historia, a 

qual, "atesta que o conhecimento historico ë possivel como re- 
flexo fiel, puro de todo o fator subjetivo dos fatos do passa- 
do", bem como fugir das armadilhas do "presentismo", "variante 
atualmente mais em voga do relativismo subjetivista que (....) 
considera a historia como uma projeção do pensamento e dos in- 
teresses presentes sobre o passado" (SCHAFF, 1983:10l). A ten- 
tativa, portanto,

v "e a de integrar num todo coerente o postulado de 
uma historia comprometida, de uma historia de 
classe, de uma historia animada de .espirito de 
partido, e o imperativo da cientificidade da his- 

z . A 
toria, ou seja, da sua tendencia para a verdade 
objetiva no sentido de uma marcha infinita para a 
verdade absoluta." (SCHAFF, 1983:l39). 

3.1 ESTUDANDO O CONTEXTO PARA ENTENDÊ-LO 
Em primeiro lugar, retomamos alguns motivos, ja expres- 

sos, que demarcam este periodo, para justificar o limite final 
do periodo anterior. 

~ i 

No plano local, chamamos a atençao para o fato de o 
PMDB, em Lages, ter perdido.as'eleiçÕes municipais de 1982 para 
o PDS, fato que obrigou o afastamento total dos "intelectuais 
da Prefeitura", que militavam pela chamada "democracia partici-
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pativa", identificados por nos no capítulo anterior a semelhan- 
ça dos populistas russos. Neste momento, ascendeu ao poder lo- 

cal, em lugar destes, um governo de tendência neo-liberal, mar- 
cado pelo estilo de governo da tecnoburocracia sob o capitalis- 
mo. 

Sem duvidas, este governo de "democracia participativa" 
foi um governo de paradoxos na historia do municipio de Lages, 
com repercussões profundas que vão formando eco, ao longo do 

~ A tempo, em toda a regiao de influencia de Lages, sob o pon- 
to-de-vista da politica oficial (de Estado). Entendemos ter ha- 
vido ruptura de um processo politico que tendia a uma especie 
de "Estado democrático" ou de uma efetiva "democracia partici- 
pativa", na medida em que as massas construiam seus esquemas de 

poder para influenciar diretamente a administração municipal. 
r › ~ Poder, este, construido pelas vias da colaboraçao e cumplicida- 

de com os inteleotuais progressistas da Prefeitura ou pelas 
vias da negação a outras propostas e politicas municipais que
~ nao se alinhavam aos interesses daquelas massas que se organi-

~ zavam. Negaçao apoiada e encorajada pelos mesmos intelectuais 
progressistas, 

Entendemos ter havido ruptura enquanto ficou evidente o 

abandono, pelo novo governo, daquelas politicas de_ organização 
dassmassas atraves dos chamados projetos especiais, e passou-se 
a politicas de cunho neo-liberal voltadas 'essencialmente aos 
interesses do capital privado. 

Esta ruptura, por outro lado, ensejou o inicio de pro-
~ cessos de organizaçao da sociedade civil nunca antes ocorridos. 

' ~ Processos de organizaçao social independentes do Estado local e
~ ate contra ele em sua nova configuraçao. Ensejou tambem, soma- 

dos a outros fatores, a mudafiçá'de postura politica de forças 
, H 

da sociedade civil, de ambito regional, como a Igreja Catolica, 
que desde ai, se constitui.no principal apoio e locus de orga- 

~ ~ 1 nizaçoes populares emergentes. Em articulaçao de apoio- mutuo

1

A
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com um grup¿*de intelectuais egressos da Prefeitura da "Força 
do Povo", um significativo setor de militantes da Igreja Cato-

× 

lica assume posiçao claramente em defesa do "povo marginaliza- 
do" e vai ao encontro deste povo, agora em ambito regional com 
o proposito de organiza-lo e apoia-lo em suas lutas. Uma atitu- 
de que, mais uma vez, lembra a pratica dos p0puliStaS PUSSOS. É 

exatamente dessa articulaçao que surge o hoje chamado Centro
~ Vianei de Educaçao popular, que se constitui desde logo em um 

fator a mais de contribuição para a ampliação dos quadros de 

militantes progressistas da Igreja Catolica. E acaba por preen- 
cher parte do espaço politico que ficou vazio com a mudança de 

governo no municipio de Lages. Para contribuir ainda mais nesse 
processo de emergência do novo, posta-se em apoio aos militan- 
tes progressistas da Igreja Catolica, o proprio Bispo Diocesano 
que recebe um reforço inovador com a chegada do Bispo Coadjutor 
D. Oneres Marchiori, ja em meados do ano de 1983. 

Em 1984, D. Oneres assume a«Diocese como titular e for- 

talece os progressistas da Igreja Catolica. No nosso entender, 
para além da sua vontade politica - que, ademais nao despreza- 
mos-como importante fator contribuinte -, a postura do atual 
Bispo Diocesano, de apoio as organizações e movimentos popula- 
res de resistência na regiao e resultante em grande parte das 
contingências de um tempo que teve inicio exatamente quando_ da 
sua chegada a Lages e que se prolonga. Um tempo que assinalamos 
como de transição-com profundas mudanças estruturais nas 'rela- 
~ z ' ^ ~ ' 

çoes sociais, politicas e economicas da Regiao Serrana.
z 

- ~ 
O Projeto Vianei de Educaçao, hoje Centro Vianei de Edu-

~ caçao Popular, nasceu dos escombros do governo municipal. .Pro- 

jeto este, também visto sob a perspectiva de analise do popu- 
lismo russo praticado pelos intelectuais progressistas da Pre-

4 
- .~'* feitura de Lages em articulaçao com militantes progressistas da 

1 1 r r › ¡ Igreja Catolica. Estes ultimos, poderiamos, tambem, compara-los 
:aos q populistäsM““russos."fãmüto`Hlogof*~_porém, ";O' 

_ 

Pro-

›

t
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jeto Vianei de Educaçao sLÊtransforma num espaço dialético de 

construção de cultura politica e poder popular, onde os inte- 
lectuais passam a ser, gradativamente, assessores de setores 
populares em lutas de hegemoniaf 

Enfim, este periodo da historia da Regiao Serrana tem 
seu inicio marcado por acontecimentos historicos importantes no 
que se refere a superestrutura politica..Desses acontecimentos, 
dialeticamente articulado as mudanças de ordem economica (lo- 

cal, nacional e internacional), vão decorrer praticas sociais 
de organização e educação das classes populares que as põem em 
movimentos de lutas de classe em moldes nunca antes verifica- 

:_ ~ 
dos. De outro lado, essas praticas suscitam a reaçao de setores 
da sociedade civil que também passam a se organizar em defesa 
direta de seus interesses, como e o caso da UDR (Uniao Democra- 
tica Ruralista). 

O contexto economico esta marcado pela expropriação e 

exploração do trabalhador, especialmente no caso particular da 
_.. , Regiao Serrana de Santa Catarina, do trabalhador rural; é um 

contexto de confirmação da região como destinada a produçao 
1 _, ' 1 primaria e de industrializaçao da madeira. E a Vpartir, exata- 

mente do início da presente decada, que se fala da entrada da 
Região Serrana - de Lages especialmente -, no "segundo ciclo da 
madeira", que de um lado e fator de -dinamização da economia,

~ mas de outro lado, e fator de expulsao do campo e uma contri- 
buição a mais ao processo de concentração de riquezas nas mãos 
de poucos. 

Para que melhor possamos montar e compreender este cena- 
rio local, convém desenhar alguns traços da economia e da poli- 
tica nacional, bem como de acontecimentos sociais compreendidos 
neste periodo e que, entendemos, exercem ação direta sobre a 

A r f A ~ dinamica socio-politica e economica desta microrregiao nestes 
tempos de integraçao nacional e internacional patrocinada pelos 
monopolios do poder politico e economicos privado, tempos tam-
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r ~ bem de profundas crises propiciadoras de definiçoes de projetos 

politicos classistas. ' 

' ~ 1 No campo da economia, ressaltamos a questao da_ divida 
externa brasileira com seus efeitos arrasadores sobre a vida de 
todos os brasileiros, que se agravam a partir do inicio da pre- 
sente decada. 1

_ 

"Entre 1980 e 1988, 8 Brasil pagou-182 bilhões de 
dolares ao exterior, sendo 87 bilhões so de juros. 
Dependendo do ano, os pagamentos consumiram de 50% 
a 103% do valor das nossas exportações. Mas a di- 
vida em vez de diminuir, quase dobrou, atingindo 
112.3 bilhões de dolares, sem entrada de recursos 
novos em quantidade significativa. Em 1988, ela 
nos custou o equivalente a 6,2% do nosso produto 
interno bruto (PIB)." (ECONOMIA, l989:2).

1 
_ ø Os quadros que reproduzimos a seguir falam por si so, a 
ponto de poder-se dizer, sem exageros, que "nos anos recentes, 

z ' 1 1 
a historia da estrutura produtiva brasileira e a historia de 

~ \ A sua adaptaçao a maciça transferencia de recurso que o sistema 
financeiro internacional nos impôs". (ECONOMIA, l989:3). 

. __ , ~ Quadro 8. Evoluçao da divida externa brasileira, sua relaçaocom 
o Produto Interno Bruto (PIB) e divida por habitante 
em anos selecionados. 

Ano Divida (US$ bilhões) % do PIB Divida por habi- 
tante (Us$) 

1970 5,4 ,11, 
1980 84,2 28 
1981 78,9 27 
1982 85,8 ' 

1988 1 98,5 45 720,7 
1984 ` 102,0 48 789 
1985 105,0 775 

OJ 1-* I\J\lCD\l\1O 

U1 

57,1 
529,8 
598,0 
872,0 

1986 
1 1987 

-bb-B 

OOOW OOC0 

uÍ\) 

111,0 
114,0 

801 
-809,5' 

O3 

Fonte: ECONOMIA, 198922.
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Conforme o Quadro 8, 

"entre 1960 e 1970 a divida cresceu pouco: de 3,1 
para 5,4 bilhoes de dolares. Mas ja em 1980 ela 
alcançava 64,2 bilhões de dolares. Nota-se que, 
apesar do dramatico esforço de 'ajustamento' da 
economia brasileira e do envio de bilhões de dola- 
res para pagamento de juros, a divida tende a per- 
manecer em patamares muito altos, tanto em termos 
absolutos como em termos de sua relaçao com o PIB. 
e a populaçao. Ela equivale hoje a uma parcela 
enorme de nossa renda nacional (....)." (ECONOMIA, 
1989:2). 

_ , 1 
-O aumento espetacular da divida durante a decada de 70 a 

taxas de juros históricas que variavam em torno de 7% ao ano, 
' r r - deu-se em especial atraves da oferta abundante de dolares novos 

pelo sistema financeiro internacional,'que 

"se viu diante de necessidades de reciclar o -ex- 
cesso de dolares entao concentrados nos paises ex- 
portadores de petroleo e que nao encontravam apli- 
caçoes rentáveis. A fome dos bancos casou-se com a 
vontade de comer demonstrada pela ditadura brasi- 
leira." (ECONOMIA, l989:3). 

Entretanto, a partir do inicio da presente' década, _as 

contas a pagar são apresentadas com os Vacrescimos resultantes 
1 _ 

das politicas internas econômicas dos E.U.A. Isto é, a variaçao 
das taxas elevam-se absurdamente, conforme mostra o ~Quadro 9, 

que transcrevemos, sem que o devedor tenha direito a opinar ou 
reclamar. 

Quadrol9. Evolução das taxas de juros no mercado internacional. 

Ano Taxa % Ano Taxa-% 
1974 
1975 
1976 
1977 
1978 

LO(DO7\lCD JÃ-bl-*ÔÉCD 

1980 
1981 
1982 
1983 
1984 

VI4 
16 
17 
19 
14 CD 

uwru 

ovlu 

Fmflfi fECONOMIA, 1989:3
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No auge cö endividamento brasileiro, as taxas oscilavam 
em torno do valor historico de 7%. 

"A partir dos anos 80, no -entanto, as taxas se 
tornaram muito altas, ínci§ind0_-sobre os empres- 
timos anteriores e tornando incontrolavel o cres- 
cimento da divida brasileira, mesmo sem a entrada 
significativa de dinheiro novo no pais.” (ECONO- 
MIA, 1989z3).

_ 

_
0 

Deste modo, com tal volume de divida acumulada e 'com 

tais condiçoes impostas pelos credores a um pais devedor, cujo 
~ ~ I governo nao tem sustentaçao popular nem compromisso politico 

_. ~ r r com essa populaçao nacional, nao e dificil compreender que o 

Estado brasileiro se esmere em estabelecer politicas de produ- 
~ \ 1-.. _ gao voltadas a necessidade de exportaçao para pagamento dos 

serviços da divida, em detrimento de politicas voltadas a ele- 
~ ~ vaçao do padrao de vida dos brasileiros, como indica o _Quadro 

10. ^ " 

, _. 

Quadro 10. Pagamentos dos serviços da divida externa brasileira 
' e sua relaçao com as exportações. 

Serviço da divida _% das exportaçoes 
US$ bilhões comprometidas _ 

Ano~ 

1970 
1980 
1981 
1982 
1983 
'1984 
1985 
1986 

I\)!-*i-\ 

O\`l-bl-\ 

O1CD(IJ¡-*C0 

15 
14,1 

- 13,4 
13,1 

29,2 
70,1 
78,4 

102,2 
71,2 
50,8 
52,4 
58,9 

Fonte: ECONOMA, 1989: 3 

UA queda verificada na primeira-metade dos anos 80 
decorre do inusitado crescimento do SGÍOF GXDOFÊG-
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dor, beneficiädo por sucessivos governos em detri- 
mento do mercado interno brasileiro. Mesmo assim, 
o serviço da divida permanece consumindo uma par- 

`. ' ` 
cela expressiva das exportaçoes muito superior a 
que se verificava no periodo anterior." (ECONOMIA, 
isaezs). ' 

Ao mesmo tempo do agravamento da divida externa brasi- 
leira, neste periodo, assistimos o aumento desenfreado da in- 
flaçao, o rebaixamento constante do salario real e a diminuição 
do crescimento econômico cujos numeros estão ao alcance e no 
dizer de OLIVEIRA, seria ocioso repeti-los "para indicar a pro- 
fundidade e a extensao da crise que se abate sobre a economia 
brasileira". (OLIVEIRA, 1985:2). 

Para OLIVEIRA, esta e mais que uma crise cíclica enfren- 
tada pelo modelo de desenvolvimento capitalista no Brasil. Para 
ele, esta crise tem para a hístoria brasileira um "carater de 
grande crise, de tournant (grifo do autor) historico, de encer- 

' 
z. 

ramento de um ciclo". (OLIVEIRA, 1985z3). Í 

Na interpretação do autor: 
, _ 

"pode-se dizer que a caracteristica central de uma 
'grande crise' e a`de por em cheque ,os elementos 
de regulação do sistema; na crise atual, a regula- 
ção que esta sendo posta contra omuroä e a Keyne- 
siana (....) É obvio repetir tambem que esta 
"grande crise' e nao apenas inteFnãCí0Hal, tratafi- 
do-se na verdade de uma crise mundial, posto que 
mesmo os paises socialistas também são afetados 
(..“), ‹ 

' O que e novo nesta crise, dO DOHÊO-de-Vistã da 
economia brasileira - que advem de.seu carater in- 
ternacional -, e que a direçao dos movimentos dos 
grandes agregados economicos e igual entre nos ao 
que se passa nas outras economias. Em outras pala- 
vras, se na crise dos anos 3O a reaçao da economia 
brasileira foi assimetrica em relaçao vao que se 
passava nos paises centrais, tendo surgido dela o 
impulso definitivo no rumo da industrialização, 
hoje ja nao ocorre o mesmo: a crise representa 
aqui e se apresenta aqui também como recessão e 
depressão (grifo do autor). A SOFÍG da _eC0fl0mía
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brasileira, em que pese as margens de manobra que 
certamente restam, não sera independente do que se 
passe no conjunto do sistema capitalista. Ainda 
mais: um pais que detem a maior divida externa do 
mundo capitalista não e um coitadinho, mas ao con- 
trario, um forte parceiro das regras do jogo mun- 
dial." (OLIVEIRA, 198923-4). 

Mas a questao da divida externa brasileira, que esta na 
base da "grande crise", não pode ser analisada sem que se ana-

~ lise seus desdobramentos. Ela compoe no Brasil um quadro que 
autores como PEREIRA e FERNANDES convergem em identificar tam- 

bem como de crise fiscal do Estado e crise institucional ou po- 
litica, ou crise da burguesia ou das elites. 

PEREIRA particularmente, defende a tese de que o Brasil 
Í \ passa por uma profunda crise fiscal, o que implica no rechaço a 

- 1 tese neo-liberal de que o Estado e intrinsicamente ineficiente 
na gestao da economia. Para ele, esta crise se define a' partir 
do grande endividamento externo dos anos 70. Soma a este enten- 
dimento a teoria do carater-ciclico da intervençao estatal. -Em 

sintese sobre a crise fiscal ele diz: 

"A causa fundamental da presente ineficiência do 
Estado esta no fato de que o Estado brasileiro, 
hoje, vive,uma grande crise financeira, uma grande 
crise fiscal. Através do processo de fomentar o 
desenvolvimento economico durante todo esse perio- 
do e especialmente durante os anos 70, 0 Estado 
foi se endividando. Tambem o setor privado se en- 
dividou. Mas, no começo dos anos 80, quando se 
tratou de fazer o ajustamento, o ônus do ajusta- 
mento foi assumido fundamentalmente pelo Estado. 
Nas duas maxidesvalorizaçoes, primeiro o Estado 
permitiuäque o setor privado pagasse em cruzados 
as suas dividas e, em seguida, decidiu as maxides- 
valorizações, que recairam quase exclusivamente 
sobre o setor publico strictu sensu e as -empresas 
estatais. Esse foi um dos sistemas de transferen- 
cia do Ônus do ajustamento para o setor publico. 
O setor privado, que tambem estava bastante endi- 
vidado ate 79, continuou recebendo todos os subsi- 

¡ 

`
`

Ú
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' r Ja FERNANDES mostra sobre quem recaem« os efeitos mais 
- nefastos dessa crise:

r 
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dios e incentivos a que estava acostumado e mais 
vantagens adicionais, entre 81 e 83. Continua ate 

, . 

hoje. Ja no final de 83 (....), senti com clareza 
a natureza do problema. Uma situaçao em que o Es- 
tado estava quebrado, profundamente endividado, 

- z numa situaçao financeira lastimavel, enquanto o 
setor privado ja estava financeiramente` bem. 
(....) Índices de endividamento baixissimos e os 
lucros em 1988 voltaram a ser excelentes. 
Quando se tem um Estado falido, quando se tem um 
Estado quebrado, isto não significa que a situaçao, 
financeira das empresas seja ruim. Pelo contrario, 
pode ser boa. O que_estara necessariamente em cri- 
se e a economia como um todo, porque e impossivel 
para um regime capitalista que 0 Estado esteja 
quebrado e a economia va bem. Um setor privado fi- 
nanceiramente bem as custas do setor publico nao e 
uma coisa saudavel. E nao dura muito tempo. O ca- 
pitalismo brasileiro e um capitalismo em crise, 

~ * 

apesar da boa situaçao financeira das empresas ca- 
pitalistas. Ê um capitalismo em crise porque não 
ha um capitalismo prospero e estavel com um Estado 
financeiramente insolvente. A crise do Estado bra- 
sileiro e obviamente uma crise fiscal que pode ser 
diretamente explicada pela divida externa e pelo 
populismo desenvolvimentista interno." (PEREIRA, 
1989z3). 

"(....) e a massa dos assalariados e dos.trabalha- 
dores semilivres das cidades e do campo `que arca 
com a conta. Ha meandros especulativos e fisiolo- 
gicos para compensar as perdas e ate converte-las 
em vantagens reais,.postas em pratica graças ao 
Estado de transição permanente. Os superlucros dos 
bancos, por exemplo, derrotam a hiperinflaçao; a 
ciranda financeira produz deslocamentos que poem 
em perigo o sistema de produção mas aumentam o vo- 
lume de riqueza nos bolsosfidos mais ricos e pode- 
rosos; a caixa dois ajuda a corroer ainda mais a 
crise fiscal do Estado (sob seu pleno consentimen- 
to) - pois nao se deixa de pagar impostos sem pro- 
vocar gastos - mas contribui para elevar a parti- 
cipacao das grandes empresas nacionais ~e estran- 
geiras no excedente economico. Trata-se de um qua-
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dro tenebroso, que poe a nação diante dlfiiminencia 
de um colapso - sem incluir no rol os rombos re- 
presentados pela 'divida externa' e pelo debito 
publico, ambas conexões diretas de transferencia 
ide riquezas dos assalariados, dos trabalhadores 
semilivres do campo e das cidades para a alta bur- 
guesia e seu Estado canhestro de segurança nacio- 
nal . " (FERNANDES, 1988?) 

_ I 

De outro lado, vivemos no Brasil uma crise politica ~de 
à.. . grandes proporçoes pela incapacidade das elites dominantes de 

apresentar e entender-se num projeto historico nacional. A bur- 
guesia nacional, comodamente, delegou ao Estado autoritário por 
longos anos a tarefa da gestação e execução dos projetos econo- 
micos e politicos. No momento em que se esgota a capacidade do 
Estado e a burguesia e chamada a desempenhar ela propria o seu 
papel de direçao, mergulha em profunda crise. Por incapacidade 
de conciliação de interesses divergentes em suas proprias fi- 

leiras necessaria a elaboração de um projeto historico a na- 

ção. 
'

` 

De acordo com FERNANDES, a crise burguesa que impos o
~ golpe de 1964 e implantaçao da ditadura militar, ,ressurge_-no

~ presente [refere-se a agosto de 1988] depois da _dissoluçao da 
ditadura na "Nova Republica" e darpreservaçao da sua ordem ile- 
gal e institucional e da pseudo-legitimação. Nesse periodo: 

"os atritos entre setores das classes dominantes 
foram administrados por varios meios, da privati- 
zação do publico as interferências governamentais 
na ANC e na elaboração da Constituição, a corrup- 
ção encoberta ›e manifesta etc." _ (FERNANDES, 
19ssz3?:)_ 

‹..‹ ~ 1 Entretanto, para o autor, a crise, que nao e apenas uma 
crise de conjuntura mas de estrutura, ressurge . 

"Neste momento historico, o agravamento' da crise 
burguesa repercute negativamente na continuidade e 
nas probabilidades de eficacia da conciliaçao. Os
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partidos da ordem desmoronam ou sofrem violentos 
abalos intestínos. O aparato estatal e a propria 
produção da 'Nova' Republica defronta-se com repu- 
dio generalizado, O caos economico entra em ação 
com o caos social e politico. A crise assume pro- 
porções amazônicas e compele a burguesia a refu- 
giar-se sob a tutela.militar e' a perder enormes 
parcelas do controle de classe direto do poder es- 
pecificamente politico, o que esteve ao alcance de 
suas mãos evitar." (FERNANDES, 1988a)~ 

` Ao explicar as razões de ter se esvanecido a possibili-
~ dade de a burguesia assumir a direçao politica, FERNANDES 

(1988) situa ao mesmo tempo que a crise e estrutural: 

"Por que esta possibilidade esnaveceu-se no ar? 
Por falta de um projeto historico 'da burguesia, 
dos seus partidos mais fieis (os partidos da ordem 
temeram as consequencias de 'ser governo' como 
atesta o PMDB), dos seus intelectuais e politicos 
profissionais organicos. (....) Para possuir um 
projeto historico, valido para a nação e para a 
instauração de uma republica democratica burguesa, 
a burguesia atraves de seus orgãos corporativos e 

da açao coletiva de classe, teria de opor-se ao 
imperialismo. Ora, ela É uma burguesia caudataria, 
que transformou a dependencia em mercadoria e em 
lucro (com prejuizos crescentes para ~a, naçao)." 
(FERNANDES, 19ss'a-) _ 

PEREIRA_{l988), por sua vez, separa o que seria da res- 
D0HSabilidade do governo propriamente dito, daquilo que seria

~ da responsabilidade das elites na gestao de um projeto histori- 
co, mas reafirma o diagnostico de uma crise das elites. 

' z 
"Ao governo cabe, ou caberia, a liderança politica 
em sentido amplo. São as elites politicas, empre- 
sariais e intelectuais que devem .apontaros rumos 
que o pais deve seguir. Ora, estas elites “estao 
hoje completamente desorientadas. Mal tomaram 
consciencia da crise estrutural da economia e da 
sociedade brasileira, e estao na pratica tao con- 
fusas e imobilizadas quanto o proprio governo. Na 
verdade,-não temos hoje no Brasil apenas uma crise
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‹“ economica e politica, temos tambem uma crise das 
elites. 

. (....) A crise politica esta relacionada com a 
crise economica, mas_possui uma relativa autono- 
mia. A democratização exigia uma redefinição geral 

' dos objetivos politicos da sociedade brasileira. A 
convocação de uma Assembleia constituinte tinha 
este sentido." (PEREIRA, 1988). 

Concluindo sua-analise, o autor afirma estarmos diante 

de uma tríplice crise: 

"de uma crise economica, de uma crise politica e 

de uma crise das elites. A crise economica e uma 
crise fiscal e da divida externa. A crise politica 
e uma crise de legitimidade, na medida em que O 
governo perdeu o apoio da sociedade. A crise das 
elites e uma crise de hegemonia, ja que as elites 
dirigentes estão se demonstrando incapazes de re- 
solver minimamente as contradiçoes do processo de 
acumulação capitalista recente." (PEREIRA, 1988). 

Ainda sobre o assuntoj FERNANDES vai dizer: 

Nessas condiçoes internas e internacionais, po- 
de-se falar em uma situaçao de guerra civil laten- 
te, os de cima perderam a faculdade de decidir e 

mandar. Os de baixo avançam.de-modo .oscilante -no 

sentido de não obedecer e de buscar meios proprios 
.de auto-organizaçao, de auto-defesa e de ,ofensi- 
va." (FERNANDES, l987). 

Certamente que o avanço dos "de baixo" tem sido oscilan- 
te, mas tem ocorrido de tal forma que «possibilita identificar 
conquistas efetivas de parcelas de poder politico nas ~disputas 
de classes. Ao.mesmo tempo, entendemos estar sendo gestado um 

, . 

projeto historico no interior de um leque amplo de segmentos de 
classes populares com o intuito de vir a ser um projeto a nação 

\ _ _ 

e as classes trabalhadoras no seu todo. 
_ 

Neste quadro de crise, vale ainda destacar Ó sentido 
'hiStOFiCO da Crise politica para as classes populares. Não ha

Q*
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duvidas de que neste-periodo os de baixo na pirâmide social 
conseguiram avançar no sentido da construção de identidade de 

- r classe e no sentido mesmo de conquistas de espaços politicos e 

cidadania. -

_ 

' ø 4 
- 

. . A propria Assembleia Nacional Constituinte, em que pese 
os limites impostos desde a sua.origem.ate as interferências do 
governo e de grupos de alto poder economico, durante todo o seu 

vv . 

processo, significou espaço de engendramento e de consolidaçao 
de propostas de interesse popular. Bem ou mal, estabeleceu-se o 

debate nacional sobre questões importantes; mesmo que as »ques- 

tões de fundo, de interesse popular, não tenham sido formalmen- 
te aprovadas, o debate contribuiu para o processo de produçao 
de uma nova cultura politica nacional. 

_» Neste sentido, nao ha como negar a importancia do debate 
OU

. 

sobre questoes tais como: 

"- Soberania e direitos: Processos Sociais Novos 
- Organização eleitoral e partidária: os casuismos 
de sempre 
- A garantia das instituições' _ 

- Rafapma Tributária na constituinte 
- A constituinte e os Principios Gerais da Ordem 
Economica

_ 

` - A Reforma Urbana e a Constituinte 
- Reforma Agraria e Constituinte 
~- A Saude e a Constituinte 

- - Organização do Estado na Constituinte 
_ O Negro e.a Ordem Social 
,~ O Índio e seus direitos na Constituinte 
- A Constituinte e os portadores de deficiencia 
- Ciencia e Tecnologia na Constituinte 
- A Questão da Familia, do Menor e do Idoso." (In: 
CEAC, 1988). - 

.E outras questões ainda de interesse direto dos traba- 

lhadores, como: 
- Os direitos dos trabalhadores 
- O meio ambiente - ~ 

- A comunicaçao ' 

›

n

O
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... “#1 - A educaçao -

” 

A questão da educação, particularmente, foi fator de mo- 
bilização intensa de intelectuais (educadores) de diversos seg- 
mentos da sociedade civil. Os intelectuais são exatamente os

~ encarregados de elaboraçao de propostas e ideologias. E, neste 
sentido, as propostas e teses articuladas aos interesses popu- 
lares foram muito marcantes. 

Mas, se a Constituinte significou um importante espaço 
de produção de cultura politica e-conquista efetiva de cidada- 
nia por parte das classes populares, este processo não se ini- 

ciou com a instalaçao da Assembléia Nacional Constituinte. 
Importantes variaveis no sentido de ampliação do espaço 

popular na politica antecedem a instalação da Assembleia Nacio- 
nal Constituinte. Mais por concessão tática dos que controlavam 

› v 

O pøder; mwsnãojflporua aqui, o fato e que esta decada de 80 foi 
um tempo de abertura politica.(do Estado). Exemplo disto e o 

ressurgimento da clandestinidade elegaHzaçà>_ dos Partidos Co- 
munistas e o nascimento de novos partidos de esquerda. 

A atividade partidária, ao lado de outras variaveis, de- 
sempenhou papel importante no processo de tomada de consciência

~ da populaçao sobre a ilegitimidade dos ocupantes do poder do 

Estado. Dai a campanha das "Diretas Ja", e depois' a campanha 
pela participação popular na Constituinte.

~ Enfim, sao muitos acontecimentos politicos ocorridos na 
década e que se articulam a ponto de conduzir a população a um 
rechaço geral ao governo da "Nova Republica", pela sua ilegiti-

~ midade de origem e pela sua falta de condiçoes - politicas e 

economicas - de propor e coordenar um projeto politico nacio- 
nal. A "Nova Republica" foi um grande ensaio, uma grande tenta- 
tiva das elites dominantes de manter-se no poder com o minimo 
possivel de participação popular efetiva. Acabou sendo um engo- 

~ ~ _ 
- \ 

do. E a participaçao ativa da populaçao no processo eleitoral a 

presidência da Republica é um_demonstrativo, no final extremo
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da decada, da organização da sociedade civil e do crescimento 
da sua cultura politica. Em particular, tanto pelos resultados 
quantitativos quanto qualitativos, o processo eleitoral foi um 
demonstrativo do sensível crescimento da consciencia de classe 
dos trabalhadores; consciência que, por negação, e um dos fato- 
res que estão na raiz da crise de hegemonia politica das elites 
dirigentes tradicionais brasileiras. 

E assim vai sendo forjado um projeto politico popularl 
No interior das lutas gerais da populaçao e no interior de ,lu- 

tas genuinamente populares. Queremos chamar a atençao, em espe- 
cial, para as lutas dos chamados novos movimentos sociais que 
trazem uma marca que poderia ser relacionada, especialmente, 

f \ vv I tambem, as condiçoes historicas desses anos 80, tendo sido ges- 

tados durante o periodo de governo militar-autoritário, no Bra- 
sil e noutros paises do Cone Sul latino-americano. 

~ ~ 
3.2 OS NOVOS MOVIMENTOS SOCIAIS - UMA CATEGORIA EM DISCUSSAO 

Existem na historia dos povos os movimentos sociais. 
Sempre mantidos sufocados pelas forças dominantes e hegemonicas 
ou com certo poder de manifestaçao forjado pelo ,proprio movi- 
mento, segundo as condições historicas. Entendemos serem os mo- 
vimentos sociais parte essencial das relaçoes sociais, que .se 

regulam pelo conflito. O movimento social e, assim, a manifes-
~ taçao expressa dos sentimentos de um determinado grupo oponen- 

~ ø ø 

te, em situaçoes historicas especificas. 
Conforme já assinalamos no Capitulo 1, entendemos que a 

~ ' 

força que poe um determinado grupo social em movimento social 
compõe-se de dois fatores basicos que se combinam em determina- 

~ r 1 ' 

das condiçoes historicas (propicias): 
ç

- 

.à a) A necessidade material: as condições economicas e po- 
1 ~ ~ liticas de exploraçao e/ou espoliaçao que ameaçam a integridade 

da vida e 

b) uma concepção de mundo, uma ideologia, que se oferece
J
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como espaçébde unidade superestrutural dos diversos individuos.
~ Esta concepçao de mundo e tomada de emprestimo de fora - e,

\
~ neste caso, geralmente, e contraditoria a concepcao de mundo 

propria do grupo social que entra em movimento' -, ou me uma 
- ~ 1 construçao do proprio grupo - uma tomada de consciencia de um 

direito negado, uma "ideologia libertadora" - com ou sem a aju- 
da de agentes mediadores. Portanto, o movimento social, em ou- 

tras palavras, e o resultado de articulação de condiçoes mate-
~ riais determinadas e açao volitiva. ' 

› O 

Esta, no nosso entender, e uma regra geral que vale tam- 
bém para os chamados Novos Movimentos Sociais. Novos, ~que do 

ponto-de-vista cronologico quer designar, no caso brasileiro, 
mais ou menos a ultima decada, enquanto manifestaçao_ massiva 
que pode ter como sinal de grande ponto de partida, o movimento 
grevista do ABC paulista em 1979, mas que, enquanto manifesta- 
~ ~ çao latente e organizaçao social que esta na raiz desses movi- 

mentos expressos deve ser considerado, pelo menos, uma decada a 

mais, assim, viria coincidir - não sem nexo - com o inicio da 
organização das chamadas comunidades eclesiais de base da Igre- 

' . 1 ja Catolica e com o recrudescimento da ditadura militar . 

- ~ I 1 I Mas nao e o aspecto cronologico o fator .principal "para 

caracterizar estes movimentos sociais recentes como "novos". 
z é _ ~ 

Alias, longe, tambem, de se poder atribuir esta caracterizaçao 
, - \ _ 

a todos os movimentos sociais recentes. Tambem não e nossa pre- 
~ ; ~ r ' 

. . tensao e proposito determo-nos muito nesta questao, `ja que 6 

bastante vasta a literatura acerca, da qual podemos nos servir 
' _

. 

ao nosso proposito principal; 
Assim, tomemos como referência basica, para efeito deste 

, ~ 
trabalho, aspectos ja trabalhados por estudiosos da questao, 
que definem estes movimentos sociais como "Novos", EVERS, por 

. ~ exemplo, depois de constatar a inadequaçao das categorias, para 
ele, velhas de analise do social, arrisca a tomar como ponto de 
partida a '

v
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"auto§reflexao dos proprios movimentos ~sociais. 
Talvez uma indicaçao quanto a essencia destes mo- 
vimentos esteja precisamente em seu empenho mar- 
cante - dos novos sindicatog 'autênticos' e das 
comunidades de base da Igreja Catolica, por exem- 
plo - em definir a.si proprios como novos e dife- 
rentes em relaçao a politica tradicional, e em se 
colocarem como fundadores e guardiões de suas pro- 
prias tradiçoes e-experiencias sociais. _ 

A principal investida nesta busca de identidade 
autonoma parece fazer-se contra a atitude e prati-_ 
ca generalizadas de tutelagem - que tem caracteri- 
zado a politica tradicional na America Latina - em 
relaçao aos movimentos sociais. Isto se aplica ao 
paternalismo conservador e a manipulação populista 
tanto quando a intepretaçao mecanicista da histo- 
ria que os marxistas latinoamericanos herdaram da 
terceira internacional e que lhes permitiria co- 
nhecer o processo social antecipadamente, legiti- 
mando, assim, a vanguarda iluminada que detem o 
saber necessario para comandar o processo de ges- 
tação da futura revolução." (EVERS, 1984:l2). 

Em seguida EVERS sintetiza o pensamento dos intelectuais
N latino-americanos que tratam da questao dos novos movimentos 

sociais, 
` 2 

"Tentando abandonar as interpretações da tradição 
marxista que, de certa maneira reforçam o monopo- 
lio politico dos_partidos, os intelectuais' lati- 
no-americanos viramk estes ensaioálde ação autono- 

, . _ W ma dos movimentos sociais como um 'alargamento da 
esfera do 'politico'. Os esforços 'das ditaduras 
militar para suprimir a participaçao politica, fe- 
chando os canais tradicionais de articulação, ti- 
veram o efeito exatamente oposto de politizar as 
primeiras manifestações sociais por moradia, con- 
sumo, cultura popular e religiao. Surgindo durante 
um periodo de profunda crise das esquerdas - m€nOS 
devido a repressao que ao proprio malogro' teorico 
e pratico - a criaçao de formas novas eu autonomas 
de expressão social foi tanto uma necessidade 
quanto uma oportunidade. A grande diversidade de 
grupos, cursos, centros de ajuda mutua, comites, e 
assim por diante, e 'espontânea' apenas no sentido 
de nao seguir planos comuns e de nao obedecer a 
nenhum plano central. Com efeito, esta 'esponta-
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neidade' representa um arduo e paciente trabalho 
de formiga, de organização e estruturação de pe- 
quenos nucleos na tentativa de enfrentar as agru- 
ras do cotidiano. Se houve' qualquer forma orga- 
nizativa centralizada por tras disso tudo, foi a 
Igreja Catolica, atraves de seus setores progres- 
sistas, que emprestou seu teto para muitas destas 
iniciativas.

V 

_ 
Paralelamente a emergencia de novos campos de açao 
politica, começaram a surgir novas formas analogas 
de 'fazer politica', e tambem os novos agentes po¬ 
liticos. De acordo com esta linha de interpreta- 
ção,-atualmente a tarefa intelectual consiste em 
'pensar a construçao de uma nova hegemonia atraves 
da intervenção direta¿§as'massas assegurando uma 
reconceituaçao da politica que amplie sua esfera e 
recupere, enquanto ação valida, o vasto campo po- 
«pular com seu cotidiano, aceitando desse modo o 
desafio de visualizar um projeto social a partir 
do enfoque da-pratica das classes populares' (Gar- 
cia). Ao inves de uma perspectiva 'partidista', 
trata-se de exigir uma visao 'movimentista';“ (E- 
VERS, 1984z12-13). 

°› Depois de avaliar-se que este raciocínio tem possibili- 
tado avanços na compreensao dos novos movimentos sociais e de 

alun-sezaele,EVERS faz algumas objeções antes de arriscar-se as
~ 

suas teses. Segundo ele, certos parametros da concepçao tradi- 
cional criticada ficou infiltrada na nova concepção. Assim, ele 

_ ~ ^ 1 critica basicamente a centralizaçao da referencia na politica. 
¡ _ . 

, _ 

"Quando falamos em 'repensar a politica' ou em 'a- 
largar a esfera do politico', permanece intocada a 
referencia central e definidora da politica pro- 
priamente dita. Como ultimo reduto do' centralismo 
conceitual, continuamos a considerar a politica 
como esfera especializada, para a qual contribuem 
as varias manifestações da vida social e a partir 
da qual estas manifestações podem ser -alteradas. 

: Conseqüentemente, a questao global orientadora 
desta nova linha de pensamento não mudou em rela- 
çao ao raciocinio tradicional. Reavaliar a funçao 
politica dos movimentos de base significa que ain- 

' da estamos procurando o seu potencial, politico, 
apenas a partir de uma otica melhor. (....) SOU 8 
categoria de hegemonia esta a crença de que dentro 

E 

.

š

z
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da perspectiva de um movimento anticapitalista, 
uma realidade multifacetada (Gramsci) e uma iden-\ 

~ tidade multiclassista (Lacleu e outroâ nao são 
apenas inevitaveis mas categoricamente indispensa- 
veis. Admite-se tambem que estes novos atores po- 
liticos não sejam secundários em relaçao aos par- 
tidos politicos, mas, no minimo, equivalentes. 
Nao obstante, o objetivo principal desta reformu- 
laçao e encontrar maneira de intensificar o poten- 
cial politico no ambito da realidade recentemente 
descoberta. Em conseqüência, no fim da discussao- 
emerge a figura de um novo partido. Novo, diferen- 
te, incomparavel, extraordinário, 'democrático - 
mas, de qualquer modo; um partido politico." (E- 

. 1 

VERS, 19e4z13). 
_ 

'”' 

,Na seqüência, EVERS (l984:14) defende quatro teses onde 
um dos pontos centrais e o entendimento de que "o elemento novo 
identificado nos novos movimentos sociais consiste exatamente 
na criaçao de pequenos espaços de pratica social nas quais o 

poder não é fundamentalfl Ele entende que 

"o surgimento dos novos movimentos sociais não es- 
ta vinculado a situaçoes especificas criadas pelas 
ditaduras militares nem a fragorosas derrotas dos 
partidos de esquerda. (;...) Eles (OS movimentos 
sociais) não devem sua existencia a um contexto 
politico especifico, e sim a fatores situados nas 
raizes do atual desenvolvimento social das socie- 
dades capitalistas." 

š 

* ." 2 As teses que EVERS procura desenvolver em seu texto ,

~ sao ricas de elementos novos e desafiadores, com as _quais nos 
identificamos. Entretanto,` julgamos dispensaveis aos nossos 
propósitos neste trabalho. Ademais, certos acontecimentos his- 
toricos recentes nos paises observados por EVERS, como o Brasil 
nos parece impor uma revisão ou, pelo menos, um aDPOfUnÕam€Ht0 
da tese de que para os novos movimentos sociais o poder nao e 

fundamental. Entendemos que ai os novos movimentos sociais em
~ suas diversas formas de manifestaçao convergem e se traduzem em 

uma forma nova de lutas de conquistas de poder politico. De ou-

›

s
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tro lado, nos parece que o entendimênto de que os novos movi- 
mentos sociais devem sua origem a "fatores situados nas raizes

\ 

do atual desenvolvimento das sociedades capitalistas" também 
tera que ser redimensionado diante dos acontecimentos ultimos 
no leste europeu. Aquelas lutas empreendidas pela sociedade ci- 
vil contra o Estado-burocrático/autoritário nos parecem com o 

"objetivo de reapropriaçäo da sociedade por si mesma". Creio 
_. necessario analisar o nexo (ou o nao nexo?) entre os novos mo- 

vimentos sociais nas sociedades capitalistas e nas sociedades 
do socialismo real do leste europeu; visto que a crise econômi- 
ca que vivemos hoje e uma crise mais que internacional, ë uma 
crise mundial (OLIVEIRA, 1985). Assim, consideramos que, embora 
categorias totalizantes, como o carater de classe possa de fato 
lser insuficiente para dar conta das aglutinaçoes de _individuos 

~ ~ . 

e articulaçoes de grupos que se poem em movimento, existe um 
nexo entre a emergência dos novos movimentos sociais e a situa- 

ção econômica e politica que perpassa sociedades capitalistas e 

socialistas do mundo contemporâneo. Entendemos também que e 

gestada uma cultura politica no seio dos novos movimentos SO- 
' ~ ciais, que no limite ultimo do~processo de gestaçao - se exis- 

tir esse limite - deyerá se configurar numa nova forma- de ser
~ sociedade e, por conseguinte, em novas relaçoes politicas. 

Para SCHERER-MMRHflL~as diferenciaçoes entre "novos" e 

"velhos" movimentos sociais - para alem do aspecto cronologico 
. ~ - podem ser encontradas nas formas de suas organizaçoes e de 

encaminhamento de suas lutas.
~ "(....) As novas formas de organizaçao no campo (....)

~ valorizam a participacao ampliada das bases, a democracia dire-
~ ta sempre que possivel, e opoem-se, pelo menos ao nivel ideolo- 

gico, ao autoritarismo." (SCHERER et alii, 198814). Ela defende 
ser os novos movimentos sociais uma forma de ampliaçao do espa- 
ço politico pela ação - movimento de resistencia ativa nao vio- 

~ › fz.. 

lenta - dos diversos segmentos de classes que compoem as clas-
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ses populares. Para ela, "o que ha de inovador e.}a luta pela 
ampliação do espaço da cidadania, incluindo-se ai a busca de 

modificações do nivel das relaçoes sociais cotidianas". (SCHE- 
RER-WARREN, 198814). 

' GRZYBOWSKI (s.d.), sem entrar na discussao de "novos" ou 
"velhos" movimentos sociais, trabalha sobre a questão dos movi- 
mentos sociais no campo de uma forma que nos parece alternativa 
no debate sobre o sentido politico das lutas por cidadania. ' 

' Para ele, “ 

~ ~ "na realidade, no campo, a questao da conquista e 
exercicio da cidadania aparece referida a ruptura, 
ao aforramento, a autonomia dos trabalhadores para 
serem reconhecidos como tais. - 

' -. z 
Por isso, (....) um ponto a merecer atençao e o 
processo de emergencia dos trabalhadores como 
classe e como cidadãos, ou seja, a sua socializa- 
ção politica. Esta analise para dentro, vendo a 
cidadania dos trabalhadores se ~constituindo como 

. resultado dos proprios movimentos, deve ser com- 
pletada, sem duvida, pela analise de seu impacto, 
das possibilidades e limites em face das relações 
politicas de força na sociedade, do poder e da 
ação do Estado." (GRzYBowsK1, o.d.z55). 

Assim, para pensar os trabalhadores do campo como sujei- 
tos historicos (sujeitos da luta), para pensar os proprios mo- 

_ r 

vimentos sociais, GRZYBOWSKI (s.d.) estabelece como “principio 
metodológico fundamental" a dinamica da construçao de "blocos 
históricos": "uma síntese entre elementos objetivos, dados pe- 

las relaçoes sociais, e subjetivos, da vontade e da cultura". 
Importa-nos_assfimfiar ainda, para estabelecer refefläbias 

_, ` '~ . 

a este trabalho, uma observaçao quanto a situaçao dos povos que 
vivem na sub-regiao do Cone Sul latino-americano. Ai, nao pare- 

ce haver duvidas de que se trata de situaçoes concretas de ex- 

ploração econõmica e de opressão politica que estao na raiz dos 
novos movimentos sociais desta sub-regiao.

V

'
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Julgamos adequado, a partir' dai, agregar a categoria 
"popular" aos novos movimentos sociais, para caracteriza-los 
como um processo de emergencia de trabalhadores enquanto clas- 
se, pois a luta fundamental que se trava é entre oprimidos e o- 

pressores, nos campos economicos e politicos - lutas por cida- 
dania, mas também lutas de hegemonia. A exemplo do que assina- 
lamos referente ao Brasil sobre a divida externa e crise econo- 
mica, que reduz o trabalhador a um instrumento consumido pelo 
capitalismo, no Cone Sul latino-americano, tem-se vivido a mes- 
ma experiência com as mesmas raizes plantadas no mesmo capita- 

~ - 

lismo excludente de expansao transnacional, assegurado politi- 
camente por governos autoritarios/militares. Assim, embora con- 

~ ~ cordemos com EVERS de que os novos movimentos sociais nao sao
~ filhos exclusivos dessas situaçoes, julgamos ser possivel tra-

1 

çar laços de identidade nas origens dos diversos novos movimen- 
tos sociais populares do Cone Sul. -

, 

Neste sentido, concordamos com ARRUDA, quando afirma: 

"Nos anos recentes, os povos do Cone Sul tem vivi- 
do tempos de extrema repressão. Seus regimes tem 

' governado atraves da coerção e do terror. Apesar 
disto, os povos não se, deixaram imobilizar por 
muito tempo e conseguiram alcançar niveis mais al- 
tos de consciencia e organização. Os Movimentos 

, 

Populares tambem se diversificaram. Novas camadas 
sociais se organizaram e desenvolveram novas for- 
mas de resistencia e de luta. (....)_ sindicalis- 
tas, moradores, estudantes, profissionais- libe- 
rais, mulheres, negros, maes, povos indígenas, 
trabalhadores rurais e lavradores Sãnterra, campo- 
neses e setores comprometidos das Igrejas, tem co- 
laborado em edificar a resistencia a opressão, e 
tem oferecido martires a causa da libertação. Re- 

› centemente começou a desenvolver-se a consciencia
. 

de que a transnacionalizaçao das nossas economias 
tem tambem transnacionalizado a 'luta dos nossos 
povos." (ARRUDA, 1987512). 

Destacamos da afirmação de ARRUDA a categoria "resisten- 
~ ¬ .

I

›

1
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_ w _ _ 
. 

_ _ _ cia" como um“traço de identidade dos novos movimentos Sociais", 
salientando também o aspecto da .Htrangnacionalidade das lutas 
dos nossos povos". Pois que são vieses, também estes, que con- 

` ~ ferem as lutas dos novos movimentos sociais da Regiao Serrana 
de Santa Catarina o carater de universalidade ou de identidade 
universal. '

' 

Resistência, neste caso, e entendida›no sentido juridico
¡ r _. \ ~ ' ' 

e politico, como oposiçao organizada a açao e ao exercicio de 

autoridades constituídas quando e julgada ausente a legitimida- 
de da lei que embasa a acao e o exercicio das, autoridades. A 
resistencia pode ser ativa e nao violenta, como via de_ regra 
tem sido; mas tambem pode ser violenta, dependendo dos sujeitos

. envolvidos e da situaçao concreta conferindo assim ao Movimento 
social neste caso um outro traço de identidade. Quer dizer, ÚHO 
existe uma identidade comum a todos os novos Movimentos So- 

ciais. ' 

"Cada Movimento cria a sua identidade politica especifi- 
ca." (SCHERER-WARREN, 198827). 

"Nos diversos movimentos sociais do campo nota-se que a
~ transformaçao dos trabalhadores em sujeitos historicos esta as- 

sociada a elaboração de suas diferentes identidades e'na afir- 

mação de direitos instituídos ou nao." (GRZYBOwSKI,.s;d.:48)« 
| 

._ 
: 

_
. 

3.3 .SITUAÇÃQ PRESENTE DA REGIAO SERRANA DESANTA CATARINA 

3.3.1 Questão EconÔmica¿e Demografica 
"No contexto nacional, de "grande crise", crise fiscal e 

' A ~ crise economica e, ao mesmo tempo, de expansao do capital pri- 
. ~ ~ Vado e da `tPanS1acionalizaçao do capitalä a microrregiao ser- 

rana de Santa Catarina esta perfeitamente integrada. zÉ -parte 
- r ~ integrante do todo indivisivel que compoe a economia nacional e 

seu universo de relações. Sofre as conseqüências 'diretas da 
“grande crise" no mesmo tempo que qualquer outra parte do pais

›
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também as sofre - os efeitos,da inflação, da divida externa, da 
divida interna etc,, batem forte imediatamente sobre os seus 
trabalhadores do campo e da cidade. No entanto, para agravar» a 

~ - ~ ' ~ posiçao da economia da regiao, continua a ser uma posiçao de
~ subordinaçao aos setores dinâmicos da economia nacional centra- 

lizada nos grandes centros urbano-industriais. Mais que nunca,
~ no nosso entender, ocupa uma posiçao econômica de desenvolvi- 

mento desigual e combinado (LENIN) na estrategia global do de- 
senvolvimento capitalista. 

De um lado, a especialização do setor de extração, bene- 
~ ~ ficiamento e industrializaçao da madeira e na produçao ~de pa- 

pel ecelulose, com alta tecnologia; de outro lado, um parque 
industrial diversificado, porem incipiente. A economia rural 
tem como base principal, ainda, a bovinocultura em regime ex- 

tensivo, enquanto a agricultura tradicional perde amplos espa- 
_. A r A ços de produçao em conseqüencia das politicas economicas e a- 

gricolas da Republica. A olericultura "industrializada" 'e que 
1 ^ ~ tem avançado nesta decada e ocupado parte da mao-de-obra barata 

disponivel. Nos ultimos anos, entretanto, inclusive esta se 

ressente da crise e das politicas economicas e agricolas, e li- 

bera mão-de-obra. '

. 

A Regiao Serrana vive desde o inicio da presente década 
‹ r 

o chamado segundo ciclo da madeira. No caso especifico do;muni- 
cipio de Lages, "o setor de extração, beneficiamento .e indus- 
trialização da madeira, oferece o maior numero de empregos, 
respondendo por 43% dos atuais empregos no setor industrial". 
(SANTA CATARINA, 198622).

~ Na base deste setor esta a extraçao do Pinus ss) de flo- 
restas cultivadas e o uso de tecnologias de ponta. O indice de 

ocupação de mão-de-obra e alto apenas em relaçao aos demais se- 
tores da industria, que são incipientes. Significa um total ab- 
soluto de 5.160 de um total de 12.000 empregos na industria la- 
geana. Ao mesmo tempo, convém alertar que quando se fala, de

‹

›
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uma maneira ate ufanista, que a região vive um segUDÕO CiClO da 
~' madeira, nao quer se dizer que se esteja repetindo a "bonanza" 

~econÔmica dos anos 50, quando do primeiro ciclo, ou que, final-
| ~ \ ~ mente, a industrializaçao chegou a regiao. Verifica-se que La- 

. - ~ ges continua sendo um municipio nao industrializado. Continua 
sem "capacidade" de atrair capital de fora para investir em seu 
parque industrial e sem capacidade, sequer, de reter para rein- 
vestimento grande parte do capital aqui produzido. (SANTA CATA- 
RINA, 1986). . 

-

' 

O setor da industria de papel e celulose, incluímos jun- 
to com as madeireiras, na base do chamado segundo ciclo da madei- 
ra._Este setor industrial, com fábricas em Lages (setor de em- 
balagens), Otacilio Costa e Correia Pinto, do qual já falamos 
no capitulo anterior, também tem se desenvolvido muito neste

~ periodo, em volume de produçao e em uso de tecnologia. A novi- 
dade que podemos assinalar, referente a este setor, alem da am-

~ pliaçao do plantio de arvores (Pinus`ssp em diversos municípios 
da regiao - 22 milhões de arvores somente no municipio de Lages 

Í , ~ ~ Í 
-, e uma nova relaçao de produçao com os pequenos proprietarios 
rurais da região que as empresas papeleiras estão estabelecen-

~ do. Um objeto que mereceria investigaçao empírica e teorica. 
Pelos dados de que se dispõe, tratar-se-ia da implantação de um 

' ~ sistema de produçao integrada a exemplo dos sistemas de inte- 
... , - 

graçao com suínos e aves no Oeste de Santa Catarina. Neste ca- 
so, não esta havendo a expulsão da pequena propriedade de todos 
os membros da familia para dar lugar ao.ref1orestamento. Alguns 
membros ficam para tomar conta da cultura em troca de um paga- 
mento que a empresa faz ao proprietario, a ser descontado do 
produto finala. _ 

1 ~ . Ao lado da industria de extraçao vegetal, em pequena es-
~ cala, disseminada em diversos municípios da Regiao Serrana, da 

industria da madeira que se destaca, do pequeno parque indus- 
trial diversificado do municipio de Lages, e dos complexos in-

à
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p/ 
dustriais do papel concentrado nos municípios de Correia Pinto

/

1 
e Otacilio Costa, apresenta-se a atividade agropecuaria que, de 
um lado, tem dispensado cada vez mais força de trabalho no cam- 
po e, de outro lado, tem gerado novas relações de trabalho - 

relações industriais. A 

No cômputo geral, valido não so para o campo, mas tambem¬ 
~ r para os meios urbanos da regiao, tem havido neste periodo dis- 

pensa e "exportaçao" de força de trabalho, o que confirma 'a 

tendência verificada no ultimo censo populacional de 1980. No,)
~ caso de Lages, por exemplo, a populaçao estimada pelo IBGE para

~ 1986 é de 151.912 habitantes, quando a populaçao.recenseada em 
1980 era de 155.293 habitantes. Assim e que no quadro geral do 
Estado de Santa Catarina, "a Regiao dos Campos de Lages e de 

V ~ Curitibanos e a segunda regiao do Estado em superficie e a me- 
nor em populaçao, correspondendo os valores a este respeito a 
23% e 10%, respectivamente, do total estadual, apresentando a 
menor densidade demográfica (15 habitantes por- km2)". (SANTA 
CATARINA, 1986:101). Esta densidade demográfica, relativamente

~ baixa, esta proporcionalmente ligada ao tipo de produçao agro- 
z ..., z ~ pecuaria: "esta_regiao e a mais importante na produçao. bovina 

(29% do rebanho bovino do Estado). Dos 2,4 milhoes de hectares, 
59% estao sendo» explorados com lavouras (10%) ou pecuaria 
(49%). Açsuperficie destinada a pecuária (pastagens naturais e 

implantadas) da regiao representava em 1980 47% do total esta- 
dual". (SANTA CATARINA, 1986:101). Por outro lado, neste perio- 
do, têm-se verificado mudanças profundas nas relaçoes de traba- 
lho no campo. É verdade que a silvicultura tem se desenvolvido, 
avançando em grandes extensões de terras, confirmando-se, as- 

sim, como fator de expulsão de força de trabalho do campo, pura 
e simples. Mas também ë verdade que outras atividades agrícolas 
tem se modernizado na região e passaram a utilizar-se do traba- 
lhador eventual. O trabalhador autônomo, lavrador ,- pequeno 
proprietario, meeiro ou arrendatario -, sofre, neste periodo,

~ z
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uma especie de expãlsão tecnológica (SINGER). O que O leva a 
_ ~ 4 migrar para outras regioes do Estado ou a deslocar-se para a

~ prestaçao de serviços temporários na agricultura, .que tem Se 

industrializado. ›

' 

~ Assim e que nestes ultimos anos, desde o inicio da deca- 
da, tem se intensificado a 'transformação de contingentes de 
trabalhadores rurais em trabalhadores temporários, em diVerSOS 
municipios da regiao. Na safra 1985/86, houve um momento-auge 
de ocupação de mão-de-obra na agricultura desta região. ' 

A Comissão Pastoral da Terra (CPT) da Diocese de Lages 
fez um levantamento "por estimativa" em 1986, nos municípios da

~ regiao que apresentavam maior evidência da existência desta ca- 
tegoria de trabalhadores e chegou aos seguintes Peeultadee 
quantitativos, que apresentamos no quadro ll, relacionando com 
a população recenseada em 1980 pelo IBGE e relacionando as 
principais atividades de ocupaçao, também segundo a CPT. 

, . 

_t 
. ._ ... ._ Quadro 11. Relaçao populaçao recenseada e populaçao-de trabalhadores tempo- 

' rarios - Planalto Serrano de Santa.Catarina.

~ ` 

Populaçao 
recenseada temporarios 

1980 ' 

Muicípio Trabalhadores 
' 

_ 

Atividades 

,_ ~ 
Curitibanos 

Ponte Alta« 

Lages 

Sao Joaquim 
Campo Belo 
Bom Jardim 

37.709 

5.200 

155.293 

23.624 

13.566 

6.410 
Correia Pinto ~ 

15.000 
71.800 

1.200. 

5.000 

5.000 

1.000 

700 

alho, maçab, feijao 

pinheirinho, lenha, C01heí- 
. ~ 

ta de cereais, alho, maça, 
cenoura, pimentao 

diversas
~ 

maça e batata semente 

diversas olericolas 
_.. ' 

maça e batata semente 

olericolas e abate de Pinus 
. . 

Fonte: Comissão Pastoral da Terra da Diocese de Lages.

â
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' z Uma situação alarmante, qr) tem suas raizes plantadas no 

modelo de desenvolvimento agricola e de estrutura agrária ante-
\ 

rior aos anos 80, mas que aflora com a "grande crise" a partir 
dos anos 80. ' 

'
' 

"A crise economica e o processo de reestruturação 
dos 80 revelaram em toda a sua dramaticidade o ca- 
rater do desenvolvimento capitalista excludente, 
oligopolizado e internacionalizado, ocorrido. A 
dependencia externa expressa na divida e nas poli- 
ticas de ajuste adotadas reforçam a extroversao da 
produçao agricola brasileira. Na crise, acen- 
tuam-se as tendencias destrutivas, ecologicas e 
econõmico-sociais do modelo. A segurança agricola 
e alimentar do pais, hoje, depende da evolução da 
divida e das relaçoes vigentes a nivel internacio- 
nal. Enfim, a sociedade perdeu a soberania sobre 
.os seus sistemas agricola e alimentar." (GRZYBOWS- 
KI, s.d.:l2). 

Ao par dessa situação de trabalhadores rurais excluidos, 
que se dedicam ao trabalho temporario nas empresas rurais, um 
outro levantamento, também feito pela CPT da Diocese de Lages 

~ ~ constata uma outra situaçao de exclusao, isto e, a existência 
de 25.000 trabalhadores rurais sem terra na Região Serrana - 

\ ' ~ - 

trabalhadores que se dedicam a pequena produçao rural, mas que 
não são proprietários ou que são proprietários de ate 5 hecta- 
res. Uma populaçao para quem o Estado deve uma politica agrária 
e agricola e especialmente um Plano de Reforma Agrária. Uma po-

~ pulaçao que, de formas diversificadas, luta pela permanência no 
campo, lutando pela sua integração no processo de desenvolvi- 
mento. ' 

"Apesar de ser expressao de mudança nas relaçoes 
de força no interior do Estado, a nova Republica 
nao alterou significativamente a concepção do ›de- 
senvolvimento da agricultura e.a estrategia poli- 
tica geral em relaçao ao campo. 0 fracassado Pro- 
grama de Reforma Agrária e seu ndebil ,ministerio 
'nao passaram de uma tentativa de dar maior agili- 
dade a velha politica agraria, concebida para ad-
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inistrar a exclusao e os conflitos no campo. O 

PNRA nunca foi pensado como alternativa de desen- 
volvimento da agricultura, mas como forma de mino- 
rar os efeitos de um desenvolvimento bem sucedido, 
ficando restrito, por isso, as areas marginais, 
"improdutivas". A politica agricola, por sua vez, 
como toda a politica economica da Nova Republica, 
esta manietada e comprometida pela inflação, defi- 
cit e, sobretudo, com os problemas da divida ex- 
terna, a exigir crescentes saldos comerciais. 
Na verdade, a alternativa que as forças dominantes 
sustentam, para o campo, e que a Nova Republica 
endossa, vai no sentido da liberalização total e o 
fim de qualquer sistema de suporte p0lÍtiC0 Para 8 
agricultura. Tendo usado de todas as formas a ala- 

~ vanca do Estado (credito, incentivos, subsidios, 
favores fiscais) para potencializar a acumulação 
privada, dada a perspectiva de democracia politi- 
ca, estas mesmas forças propoem, hoje, o livre 
mercado e a não interferência do Estado como es- 
trategia de desenvolvimento, Os representantes 

›oficiais do Governo brasileiro nas negociações a- 
gricolas do GATT alinham-se com os defensores da 
liberalização e da submissão da politica agricola 
interna as regras do comercio mundial. Ao inves de 
usar o Estado para um combate frontal a exclusão 
economico-social e ao autoritarismo vigente nas 
relaçoes sociais no campo, atraves de uma regula- 
ção democrática, a Nova Republica acena com a des- 
regulação selvagem em nome do 'livre 'mercado. 0 
desmonte cego dos aparatos de gestao publica da a- 
gricultura ë componente desta alternativa do de- 
senvolvimento selvagem e excludente, Na verdade, a 
nova Republica esta renunciando ao pouco que resta 
da capacidade de gestao da segurança agricola e 
alimentar do país." (GRzYBowsK1, 19õ9z12-13). 

~ ` 

Um outro fator de exclusao, que incide diretamente sobre 
uma grande parcela de trabalhadores rurais da Regiao Serrana, 

ou I
I 

desalojando-os de suas bases de produçao, e o ,projeto de um 
complexo hidreletrico para a Bacia do Rio Uruguai, com parte ja 
em execução, um projeto do governo Federal denominado "Projeto 
2010", que prevê a construçao de 38 barragens ao largo da Bacia 

' ~ 
do Rio Uruguai, ate o ano 2010. Destas, 7 delas estao previstas
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~ f ~ para a Regiao Serrana de Santa Catarina, ja em execuçao a Bar- 

ragem de Campos Novos, nos municípios de Celso Ramos e Campos 
Novos. Segundo dados da ELETROSUL, estatal responsavel pelo 
Projeto, terão que ser transferidas, em conseqüência da execu- 
~ ~ 

çao das obras um total de 41.900 pessoas. Esses dados sao con- 
testados pelos futuros atingidos pelas obras, através de seu 
Órgão de representação, a CRAB (Comissão Regional de Atingidos 
por Barragens), que afirma virem a ser atingidas 40.000 fami- 
lias, o que significa 200.000 pessoas, das quais 5.000 familias 
(25.000 pessoas) so na Regiao Serrana-de Santa Catarina, em 
conseqüência das barragens nos rios Canoas e Pelotas, que inun-

~ darao terras de 9 municípios. 
Seja um ou outro o dado correto, o numero de atingidos e 

grande e se constitui basicamente de trabalhadores rurais. g 

` 1 

"A populaçao a ser deslocada pelo projeto total de 
construçao de barragens na Bacia do Rio Uruguai e 
predominantemente rural, sendo em sua quase tota- 
lidade composta por camponeses (pequenos produto- 
res rurais, trabalhando num sistema de economia 
familiar). Ha ainda a'se considerar, em relaçao a 
populaçao rural, a existencia de tres reservas in- 
dígenas a serem parcialmente inundadas. 
Quanto a populaçao urbana, serao alagadas algumas 
sedes municipais e distritais." (SCHERER-WARREN e 
REIS, l988:38)¿;~: 

Trata-se, enfim, de um projeto que cria um quadro amplo 
de "atores subordinados" (SCHERER-WARREN et, alii), expropria- 
dos, espoliados e explorados5. '

z 

, , _ ~ A logica ou o principio que orienta a elaboraçao e -exe- 

cução destes grandes projetos que produzem estes atores "expro-
1 

priados, espoliados e explorados" e a mesma logica ou principio 
das politicas agrícolas e projetos economicos que produzem os 
"boias-frias", os "sem terra"... enfim, os excluidos ou subor- 
dinados no processo de desenvolvimento oligopolizado e interna-

I
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cionalizadc? ' 

SCHERER-WARREN et alii (1988:i)Í ao analisar este proje- 
to específico de hidreletricas na Bacia do Rio Uruguai, parte 
do "principio de que o capitalismo em sua expansão, no Brasil, 
a fim de dar prioridade a criaçao de condiçoes gerais para am- 

pliaçao da produçao, tem estimulado a realização de projetos 
governamentais de grande escala". V 

Em suas observações, quanto ao contexto estrutural do 
projeto, as autoras acima afirmam: 

'

i 

"para o caso brasileiro, a ocupação do espaço a- 
traves dos projetos de grande escala -tem sido 
apontado na literatura como resposta a duas 'ne- 
cessidades': a da criaçao de condiçoes gerais para 
a produçao ampliada e a de ordenamento territorial 
em consonância com as ideias de integração e da 
doutrina de Segurança Nacional." (SCHERER-WARREN, 
19esz2'Í). 

Outros dados ainda da infraestrutura econômica podem ser 
apresentados, que provam a contemporaneidade e a perfeita inte- 

~ ~ graçao da Regiao Serrana de Santa Catarina ao contexto estrutu- 
ral nacional e do.capital internacional. Por exemplo, "e signi- 
ficátivo o percentual de analfabetismo. Lages,a'21ë Zona Elei- 
toral, reune 80_ mil eleitores. Destes, 50% são se- 
mi-alfabetizados. Pode-se afirmar que 50% da população e anal- 
fabeta ou semi-alfabetizada." z 

- ~ 

. Em levantamento feito pela Diocese de Lages, em 1987, 
quando da Campanha da Fraternidade, com o lema "A Fraternidade 
e o Menor", na região, "constatou-se o numero de 300 a 1.000 
crianças carentes em cidades de 5.000 a 8.000 habitantes". 
(cPT,.1989). 

Outros exemplos, com dados concretos, poderiam ser cita- 
dos, que denotam a situaçao economico-social da Região Serrana

~ de Santa Catarina, de integraçao subordinada ao processo brasi- 
leiro de desenvolvimento capitalista exc1udente,» na area da

f I ~ - r saude, educaçao etc., que so confirmam o triste quadro de um

‹

ó
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Brasil entre as maiores economias mundiais e ao meÚm0 ÊGWPO en- 

tre os de maior miséria absoluta.
\ 

Mas, se no campo da infra-estrutura economica, se cons- 

tata a organicidade e funcionalidade da situação da Regiao Ser- 
rana de Santa Catarina ao desenvolvimento.no contexto capita- 
lista nacional, analogamente no campo politico também consta- 
tam-se identidades ao contexto nacional, bem como particulari- 
dades que convém assinalarmos. . 

3.3.2 _Indicativos da situacão_politica e social local 
Partimos do entendimento, conforme ja assinalamos, de 

que a mudança do governo municipal em Lages, em fevereiro de 
1983, deu-se em circunstancias tais que veio caraterizar-se 
muito logo como uma ruptura politico-social. Ruptura de um de- 
terminado projeto politico que se gestava em determinadas rela- 
~ ' 

goes sociais de compromissos e cumplicidades entre segmentos 
das classes populares e intelectuais progressistas vinculados a

~ Prefeitura. Dessa ruptura resulta a interrupçao do gozo de di- 
~ I no f reitos de participacao em certos niveis de definiçao de politi- 

cas publicas e de beneficios publicos, conquistados por grupos 
-_. populares ja com certo grau de organizaçao,.bem como resulta na

~ exclusao fisica de todos os intelectuais e dos projetos e 

ideias que representavam ou que desenvolviam. 
Partimos, ainda, da observaçao de que esta ruptura, pela 

~ ~ A reaçao imediata que suscitou, consideradas as condiçoes econo- 
micas, politicas e sociais do contexto mais amplo, 'significa, 

/ ~ para a historia das organizacoes populares e movimentos popula- 
~ . res da Regiao Serrana, um grande ponto de partida. 

Em outras palavras, conforme. ja afirmamos, ocorre a 

substituição de um governo municipal em Lages - cidade-polo re- 
gional -, que se pautava por principios de democracia .partici- 
pativa (ou analogos aos principios do populismo russo do seculo 
XIX), por um outro governo que se pauta pelos princiPi0S da
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¬ ~ tecnoburocracia sob o capitalismo. E, dessa substituiçao, ou 

mais propriamente das ações imediatas de carater excludente do 
novo governo, nascem condiçoes subjetivas que impulsionam-a mo- 

~ A ¬ A 
bilizaçao, em lutas de resistencia, grupos populares no ambito 
/\1 ' 

_. do municipio de Lages; Ao mesmo tempo, nascem as condiçoes que 
contribuem para a emergencia de um novo tipo de agentes media- 
dores dos interesses das classes populares no ambito de toda a 

Região Serrana. E, da articulação desses “novos mediadores" com 
diversos segmentos de trabalhadores rurais dos diversos munici- 
pios, emergem os "Novos Movimentos Sociais" na Região Serrana .,\ 

_

, 

de Santa Catarina. Em outras palavras, surgem os "Novos" Movi- 
~ 1 mentos, resultado da relaçao dialetica -»de desafios_e constru- 

ções mutuas - entre os "novos" agentes mediadores e .os traba- 
lhadores rurais espoliados, explorados e ameaçados de expro-

z 

priaçao. Portanto, de um lado, as condiçoes materiais capazes
~ 

de impulsionar os subalternos a algum tipo de açao (ativa ou 
passiva). De outro lado, a emergencia (oferta) de espaços poli-

~ ticos/ideológicos de estimulo a ação volitiva e de construçao 
de unidade estratégica e tatica aos diversos segmentos subal- 

._, , J ternos com potencial de mobilizaçao, ou efetivamente ja mobili- 
zados.__ _ 

Dentre outros, destacam-se como principais- espaços de 
' ~ r ' I unidade e mediaçao a Igreja Catolica, que passa a atuar atraves 

de alguns setores de suas pastorais, em defesa 'dos "pobres e 

marginalizados" e educadores populares que, com a cobertura 
institucional dessa mesma Igreja Catolica, iniciam na regiao um

~ trabalho de Educaçao Popular. Formam estes educadores o que 
chamaram inicialmente de "Projeto Vianei de Educação", que vem 
se constituir no primeiro e até hoje principal grupo de inte- 
lectuais, na Região Serrana, a atuar profissionalmente na as- 
sessoria a diversos segmentos populares rurais no sentido de 
fortalecer e/ou de suscitar a emergência de organizaçoes e mo- 
vimentos sociais no campo.



\ 211 

Retomando o processo politico pelo seu inicio, convém 
dar uma olhada nos resultados imediatos - enquanto neaçao popu- 
, z 

' ~ 

. 

/\ 

lar - daquilo que chamamos ruptura na politica institucional do 
municipio de Lagesf

~ 
' Tendo vencido as eleiçoes, em 15 de novembro de 1982, 

assumem o governo municipal de Lages, para um periodo de seis 
anos. politicos defensores de propostas legítimas do tecnoburo- 
cratismo. Inicia-se ai um periodo da politica local de Lages Â 

- r que continua ate o presente, dado que este mesmo grupo venceu 
as eleiçoes de 1988 -, que denominamos de o`quarto periodo de 

~ r ~ expressao do autoritarismo na historia da Regiao Serrana -de
6 Santa Catarina. 

A tecnoburocracia que caracteriza este periodo de gover- 
no municipal pode ser definida, enquanto postura politica e 

pratica de governo, como a composiçao da ideologia e pratica da 
tecnocracia com a ideologia e pratica da burocracia sob o capi- 
talismo. Assim, a 

"tecnocracia e decorrência direta do liberaliSm0! 
este realiza com a economia as intençoes da socio- 
logia positivista, reduzindo a sociedade a um con- 
junto objetivo capaz de ser definido por uma lega- 
lidade universal em decorrencia:da ampliaçšø ÕOS 
metodost das. ciencias naturais." 

_ 
(TRAGTEMBERG, 

19"/3z2o7). ‹ _ 

1 _. 

I A I 

E tal postura que cria a aparencia da neutralidade cien- 
tifica nas prioridades e ações do governo. Este cria 0 seu pro- 
prio conceito de justiça e o estende a toda a população, em 
atos administrativos, como sendo a expressão da verdade absolu- 
ta porque embasada em métodos puramente técnicos. O Estado, 
por sua vez, na ideologia, e o guardião da liberdade e da segu- 
rança - liberdade e segurança davpropriedade. 

"O Estado pode tornar-se o poder da propriedade 
(grifo do autor) na sociedade e das coisas (grifo 

1

1

›



212 

do auto?? sobre os homens. Para os 
nao-proprietarios (grifo do autor), a maioria dos 
componentes da socíedade,~a segurança (grifo do

~ autor) consiste na submissao (grifo do autor) a 
uma ordem, onde estão excluidos e explorados." 
(TRAGTEMBERG, l973:206). 

De tal-modo, a tecnoburocracia funciona em favor das 
classes proprietarias, sob um manto aparente, por ela criado, 
/ H. . . . 

z~ ^ 

de equidade e obgetividade - no caso de Lages, tambem sob um 
manto real de modernidade. 

De outro lado, a burocracia de que falamos é a burocra- 
cia sob o capitalismo. "Sob ele, observa-se um policentrismo da 
burocracia, a competição entre a burocracia das empresas priva- 
das e a publica, contribuindo para impedir que chege a unidade 
de classe." (TRAGTEMBERG, 1973:188). Burocracia como sistema de 

-. dominaçao. Burocracia como 

"sistemas de condutas significativas e não so sis- 
tema de organização formal..(.-..) Sob* o capita- 
lismo, a burocracia¬e assimilada pela burguesia; 
isso e revelado pelo aburguesamento dos altos fun- 
cionarios que participam dos Conselhos de Adminis- 
tração ou das rendas que provem das suas ações nas 
empresas. A burocracia age antiteticamente: de um 
lado, responde a sociedade de massas e convida a 
participação de todos; de outro, com sua hierar- 
quia, monocracia, formalismo e opressão, afirma a 
alienação de todos, torna-se jesuitica (secrema), 
defende-se pelo sigilo administrativo, pela coação 
economica, pela repressão politica. Em suma, ela 
une a sociedade civil ao Estado (....) converte a 
sua razão historica na razão na Historia, do con- 
tingente passa a essencialidade. É a inadequação 
do fator subjetivo (politico-ideológico) ao ele- 
mento objetivo (a revolução tecno-cientifica, a 
ciencia como fator produtivo, o conhecimento como 
força de produçao), que causa um vacuo, motivo, do 
fascismo na esfera capitalista e do burocratismo 
na esfera socialista. Explica-se assim o problema 
da burocracia como poder politico. (.¿..) Sob a 
liberdade formal no plano politico (..§}); a buro- 
cracia aparece como mediaçao da opressao. A mino- 
ria que concentra em suas mãos os meios de produ-

v
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çao economica, os meios admlfiistrativos no plano 
institucional e os recursos de pesquisa e as esco- 

- ø 
las, legitima o existente como ~o desejavel, o 
transitório como permanente, a racionalidade do 
calculo economico capitalista como a encarnaçao da 
razão na Historia." (TRAGTEMBERG, 19732188-204). 

. ~ Assim posto, a partir da Ótica das relaçoes politicas, 
tomado como referência o Estado em sua expressão local, também 
este periodo da historia de Lages esta eivado de autoritarismo. 

~ ~ Autoritarismo como mediaçao da dominaçao de classe. 
- Sera esta a tônica - tecnoburocracia e, portanto, -auto-

~ ritarismo - do Estado a regular as relaçoes politicas e as fre- 

lações economicas ao seu alcance, no municipio de Lages desde 
r ~ 

1983 ate o presente. Acrescente-se que no plano da microrregiao 
serrana de Santa Catarina, a Prefeitura de Lages reassumiu a 

liderança politica sobre as demais prefeituras. Voltou a exis- 
tir a identidade partidaria entre seus mandatarios até final do 

~ - primeiro periodo de governo (1988) - a -exceçao .do entao re- 

cem-criado municipio de Correia Pinto? -, a AMURES (Associaçao 
dos Municipios da Regiao Serrana) e o espaço institucional do 

ø . 

'

‹ 

exercicio dessa 1iderança.~ 
No municipio de.Lages, além da (sempre esperada) campa- 

nha de descaracterização (negação) da ideologia que embasava as 
r 1 ~ praticas do governo anterior, atraves da impressao da nova mar- 

ca ideológica, o novo governo partiu positivamente para a cria- 
ção de novas estruturas "populares". (Nessa ofensiva, _desta- 
cam-se as CROs (Comunidades Rurais Organizadas), nucleos de a- 

gricultores que dao extensao ao Estado, agora tecnoburocratico,
~ 

e as Associaçoes de Moradores de Bairro, reguladas, agora, por 
z... ~ uma superestrutura - a Uniao das Associaçoes de Moradores de 

Lages. "Criada pela prefeitura, reune em torno de' 28 Associa- 
~ na V 

çoes de Moradores de Bairros e 13 Comissoes de Saude. Aproxima- 
damente 95% dessas organizações sofrem manipulações diretas da 
Prefeitura, com o respaldo da União das Associações." (CEPU,



214 

198922). 
Aquelas organizações populares que resolvem não se con- 

formar as novas orientaçoes da Prefeitura - que implicavam 
aceitar a ingerência oficial nas relações internas do ,grupo' - 

_ ~ ~ sofrem outros tipos de pressao, que vai.desde a negaçao de ser- 
viços publicos (o mais comum), até processo judicial contra as 

,- ~ ~ lideranças da organizaçao no sentido de reincorporaçao ao pa- 
trimõnio publico municipal de bens legalmente doados a organi- 
zação. Este ultimo foi bem o caso da Associaçao de Pequenos A- 
gricultores de Bocaina do Sul e Índios. 

' z Tratava-se de uma luta desigual. Os "donos do poder pu- 
blico", com o poder_de distribuir favores ou a exclusão e mais 
o poder de fazer opiniao, contra as jovens e frágeis organiza- 
~ . çoes populares que nasceram tuteladas pelos "intelectuais da 

Prefeitura" e que de repente se vêem orfas. A maioria massiva 
~ ~ A das organizaçoes nao se sustentam na resistencia. Ou_ desapare- 

cem simplesmente, ou se integram.as condições da nova politica. 
Mas a resistência popular, de qualquer forma, aparece, 

seja em reações individuais de manifestação de indignação, seja 
em-reaçoes organizadas de pressao politica e de resistencia 
'ativa. E configura-se ai o quadro da ruptura na politica ofi- 
cial no municipio. Apenas a titulo de exemplo, citamos a Asso- 

~ ' ` f 

ciaçao dos;Pequenos Produtores Rurais de Bocaina do Sul e In- 
dios, que resiste, num primeiro momento, a entrega da chave de 

sua sede e armazém a um preposto do Prefeito Municipal,A e de- 

pois responde a um processo judicial impetrado pela Prefeitura, 
mobilizando todos os seus socios fundadores a pressionar poli- 
ticamente os mandatarios municipais. _ 

'V 

Do mesmo modo, uma das Associações de Moradores de bair- 
ro -«a do bairro da Habitação - reagiu as novas orientações po- 
liticas e organizou a mobilização de resistência e ,reivindica- 
~ -

- 

çao. _

o 

Poucas foram as resistências. Entretanto, foram o' bas- 
tante para definir um campo social de luta e introduzir novos
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ú . I ^ sujeitos historicos numa luta de interesses antagonicos que se 

inicia. 
O autoritarismo truculento dos novos ocupantes do poder 

publico municipal sobre as frágeis organizações populares, "or- 

fãs e desamparadas" que pedem socorro contra aquele autorita- 
rismo, sensibiliza setores da Igreja Catolica - a começar pelo 
Bispo Diocesano, que empenham publicamente solidariedade - e 

passam a prestar apoio e assessoria aquelas organizaçoes. Defi- 
ne-se assim um caminho nunca antes trilhado pela Igreja Católi- 
ca da Diocese de Lages e que nao teve mais volta. Essa contra- 

~ ~ diçao passa pela mediaçao de um outro sujeito que entra em ce- 
na. 

'

A 

O então iniciante (dezembro de 1983) Projeto Vianei .de 
~ r 

› 

. - Educaçao e procurado por um grupo de trabalhadores que repre-
n~ sentavam aquela Associaçao de Pequenos Agricultores ameaçada 

pelo governo municipal. Os educadores do Vianei, por sua- vez,
~ levam a questao a hierarquia da Igreja Catolica e solicitam de- 

la apoio politico a causa dos agricultores. O apoio vem e se 

instala uma contradição entre a hierarquia da Igreja e os ocu- 
_ , ~ pantes do poder publico. No correr do processo, a contradiçao 

vai se aguçando e cada vez mais a Igreja vai sendo iprojetada 
para a situação e para a posição de _"espaço .protetor" desses 
segmentos populares marginalizados. Ao mesmo -tempo, setores 
dessa Igreja Catolica assumem postura ativa nesta relaçao com 

. ~ estes segmentos populares que ensaiam mobilizaçao, no sentido 
de dar-lhes guarida e estímulo à ação..E, como o ambito da I- 

greja Catolica, na Diocese de Lages,-extrapola o municipio de 

Lages, também essa postura ativa extrapola o municipio e se es- 
tende a quase toda a Região Serrana de Santa Catarina. 

_ 

É a partir dai, portanto, e naquele quadro conjuntural 
indicado, que a Igreja Catolica começa a definir-se como o novo 
e principal campo de organização das lutas dos diversos segmen- 
tos populares da Região Serrana de Santa Catarina. De inicio,

\

›

1
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ocupando, de algum modo, o lugar qãe ocupava a Prefeitura de 

Lages sob a hegemonia dos intelectuais progressistas, na admi- 
nistração da "Equipe Dirceu Carneiro". Assumindo a proteção das 

_' -~ ' 

organizaçoes populares emergentes contra as forças autoritarias 
e desagregadoras. Ao mesmo tempo, e também a partir dai que mi- 
litantes progressistas desta mesma Igreja Catolica, Vnum gesto 
ativo, empreendem praticas pastorais e praticas educativas jun- 
to as maiorias excluídas da população - "os pobres e os fra- 
cos", no sentido de sua libertação da condição de oprimidos e 

subalternos. Tal fenômeno, mais uma vez, lembra a pratica dos 
populistas russos do seculo XIX, conforme expresso no capitulo 
anterior. v 

r 1 , ` 

E tambem a partir dai que começa a definir-se o papel do 
grupo de Educação Popular do "Vianei". Desde ai se define que

~ um papel fundamental do grupo de Educaçao Popular, que se esta 
construindo, deva ser o de mediação de contradições no sentido

~ do fortalecimento e geraçao de poder popular, que se contrapo- 
nha aos poderes das classes economica e politicamente dominan- 

, _ 

tes. Isto e, naquele momento, os educadores do Vianei percebe- 
ram que a ação educativa mais eficaz, do ponto de vista das 

classes populares, seria aquela empreendida a partir de situa- 

çoes de conflitos sociais. Portanto,. a pratica educativa do 

"Vianei" em favor dos segmentos populares teria que partir de, 

ou dar-se, no interior do conflito social, expresso ou latente. 
A partir do inicio do ano de 1985 se monta uma estrutura 

com certa solidez de recursos fisicos e financeiros, e um apoio 
. . 9 _ , institucional da Igreja Catolica , que veio a garantir suporte 

. ~ , N ' 10 .

` 

a pratica profissional de Educaçao Popular - em regime de de- 

dicação integral - de um grupo em torno de dez educadores de 
r ~ ~ 
areas diversas do conhecimento. Compoem desde entao o hoje cha-

~ mado Centro Vianei de Educaçao Popular profissionais da area 

das Ciências Sociais, Educação, Comunicação e da area das Cien- 
._ ; _.. . ^ 

cias da Produçao Agricola e Administraçao. Com independencia

‹

c
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administrativa, politica e pedagogica da Igreja Catolica, con-
~ tinua, todavia, a ela vinculado juridicamente. A relaçao de es- 

I ao
V 

treita e mutua cooperaçao, nas praticas sociais concretas, con- 
tinuam entre Vianei e Igreja, especialmente com os setores pro- 
gressistas da Igreja. 

Dessa estreita relação de cooperação com a Igreja Cato-
~ lica tem resultado uma maximizaçao do trabalho dos educadores 

visto que estes recebem uma estrutura fisica e uma rede de ar- 
ticulações sociais ja montadas, que se põem a serviço das pro- 
postas e praticas de.Educação Popular, 
desgaste de energia no item montagem e 

resultando num minimo de 
adaptação do aparato fi- 

sico e institucional. Ao mesmo tempo, dessa estreita relação 
resulta que a Igreja Catolica se beneficia. Tem no Centro Via- 
nei de Educação Popular um espaço de qualificação teorica dos 
seus quadros na area das Ciências-Humanas, um espaço de analise 

~ - ~ 
e intervençao conjunta em situaçoes da realidade objetiva na 
Diocese de Lages, ora no campo da pastoral popular, ora no cam-

~ po da Educaçao Popular. Enfim, esta mesma Igreja, que sem estar 
r ~ preparada, de repente e chamada por organizaçoes e movimentos 

populares emergentes para intervir em seu favor, encontra -nos 

educadores do "Vianei" a assessoria técnica e política e o 

apoio de que necessita diante da situação e opção de compromis- 
so com os segmentos populares marginalizados. 

Dessa relação emana a principal força politico-social de
~ apoio as classes populares na Regiao Serrana de Santa Catarina, 

( . 

especialmente nos municípios vizinhos a Lages e nestes aos seg-
~ mentos ligados a pequena produçao rural. Emana uma força que 

reage positivamente a demandas de segmentos populares ja orga- 
nizados ou que se pretendem organizar e por-se em movimento de 

resistência. E tambem toma a iniciativa da ação organizativa e 

mobilizadora de setores populares subalternos - classe-em-si. 
, - , , 11 Dai a importancia politica da Igreja Catolica . e do Centro 

~ ~ ^ ~ 
Vianei de Educaçao na correlaçao de forças numa regiao onde
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~ nunca foi posta em questao, pelas classes subalternas, a hege- 

monia das classes dominantes.
_ 

Outras forças sociais, embora de menor importancia pela 
sua circunscrição a um espaço restrito, estão presentes no pro~ 
cesso de organização das classes populares, neste cenario e 

neste periodo. Algumas, inclusive, pre-existentes a relação 
destacada - Igreja Catolica/Centro Vianei de-Educaçao Popular. 
Outras que se forjaram durante o periodo, independentes da rei 

lação Igreja/Centro Vianei/classes populares, forças populares 
~ A › - 

que sao resultado das circunstancias historicas e que se arti- 
culam taticamente com a Igreja Catolica e com o "Vianei". É o 

caso, por exemplo, de partidos politicos de cunho popular, que 
finalmente se viabilizam como força emergente "politica e so- 
cial" num colegio eleitoral regional de forte tradição de bi- 
polaridade entre duas forças conservadoras, onde pouco espaço 
tem sobrado para a organização partidária progressista -ou ,de 

cunho popular." 
Destacamos, neste ultimo caso, a emergência do Partido 

dos Trabalhadores, no municipio de Lages, a partir do inicio da 
decada de 80, e que se firma a partir da "Frente Popular Demo-

/ 

cratica" - uma coligação de ambito municipal entre o PT e o 

PSDB (Partido da Social Democracia Brasileira) para a disputa 
do Poder Executivo em 1986; Com esta coligação, .pela primeira 
vez na historia deeLages, se interpôs' com identidade propria 
uma força partidária de cunho popular entre as tradicionais 
forças partidárias conservadoras. -

_ 

` Ate então a disputa se dava entre PSD versus UDN, com o 

PTB getulista abocanhando parcela de poder; depois, ARENA` ver- 
sus MDB; e poriultimo PDS versus PMDB. 

Com a emergencia, ultimamente, também do PSDB e do PDT, 
A ~ 1 ' qúe mantem articulaçoes taticas com.o PT, a hegemonia historica 

dos partidos conservadores no municipio começa a mostrar sinais 
de evidente crise. No caso de Lages o avanço destes partidos

n

l
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(porre quase que exclusivamente na cidade, ou seja, mais acentuadamente 

no meio urbano. 

_ 

.Da mesma forma, observamos a emergencia e um crescimento 
recente do PT nos municípios de Correia Pinto e Otacilio Costa,

~ estes de igual tradiçao de bipolaridade_partidaria de tendência 
conservadora. Tal crescimento nestes dois municípios que, assim

~ como Lages, fazem parte da Regiao Homogënea .Campos de -Lages, 

também esta ligado a atividade urbana. É onde se localizam as 
duas grandes fábricas de papel e celulose. Ja nos demais muni- 

1 _. ~ ^ cipios que compoem esta Regiao Homogenea, onde a atividade eco- 
nômica principal continua sendo a pecuária (Bom jardim da Ser-

~ 
ra, Sao Joaquim, Bom Retiro e Urubici), a atividade partidária 
continua limitada ao dominio de tradicionais caciques. 

r 1 _.. Diferente e o caso dos municípios da Regiao Serrana que 
fazem parte da Região Homogënea Campos de Curitibanos (Anita 
Garibaldi, Campo Belo do Sul, Ponte Alta, São Jose do Cerrito e 

Curitibanos). Nestes as sedes e atividades urbanas são insigni- 
\ ` ~ ficantes - a exceçao da cidade de Curitibanos que tem alguma 

importancia -; a atividade economica principal ë agricola. Re- 
lativamente ao numero de habitantes nestes municípios, o Parti- 
do dos Trabalhadores recem-criado tem mostrado sensivel cresci- 
mento. É perceptível que tal crescimento tem ligação direta .a 

emergência e crescimento das organizações e movimentos dos tra- 
. 

‹` ø ø balhadores da agricultura. Tambem nestes municípios a tradicio- 
nal hegemonia dos partidos politicos conservadores começa a ser 
posta em cheque. 

Mas o que nos importa mais destacar aqui e exatamente a 
,_, ~ emergência de organizaçoes e movimentos populares na Regiao 

Serrana de Santa Catarina, segundo as caracteristicas e os 
principios norteadores dos chamados "Novos Movimentos Sociais". 
Entendemos ser esta a grande novidade na historia da Região e 

que vem a ocorrer somente neste periodo. _' 

A articulação de um conjunto de fatores objetivos - de 
. ‹

n

0

›
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ambito local e geral -, com mais um conjunto de fatoršs subje- 
tivos proprios dos sujeitos das práticas sociais na Regiao ~ os 
trabalhadores e os diversos mediadores, que se transformam em 
sujeitos históricos - produz os "Novos Movimentos Sociais" ou 

' ~ simplesmente Movimentos Populares na Regiao Serrana de Santa 
Catarina. Com o mesmo-pano de fundo e-os mesmos principios teo- 
ricos e metodológicos dos demais "Novos Movimentos Sociais" do 
Brasil.

. 

Finalmente, nesta Regiao, presencia-se o principio de 

lutas pelo estabelecimento de uma nova hegemonia que tem como 
protagonista principal os Novos Movimentos Sociais. Na base

~ destes Novos Movimentos Sociais estao diversos segmentos popu- 
lares da cidade (de Lages) e, especialmente, do campo, nos di- 

r ~ ~ versos municípios que compoem a Regiao Serrana -, destacadamen- 
te naqueles municípios que compoem a Regiao Homogenea Campos de 
Curitibanos. .

~ 

São lutas diversas, que respondem "às formas concretas 
de integração e exclusão a que foram submetidos" estes segmen- 
tos populares. "São lutas por novas formas de integração12, as 
quais apresentam um duplo carater, novas formas economicas e

~ tecnicas e novas formas politicas, de organizaçao e participa- 
ção democrática." (GRZYBOWSKI,-198915).

C 

São lutas diversas - movimentos reivindicatorios, orga- 
~ A ~ _

~ nizaçoes economicas, organizaçoes culturais -, das quäis estao 
brotando novos sujeitos históricos. ¿Sujeitos que emergem. da 
"classe-em-si"¿ emergem das classes simplesmente economicas,

~ historicamente subalternas (submetidas a dominaçao de elites 
economicas e politicas). 

São movimentos e organizações diversos, portanto diver- 
sas também são as identidades dos sujeitos das lutas. 

"Os sujeitos _se constituem atraves de e exprimem 
as relaçoes ativas, o processo de sua açao, e na0 
uma essencialídade dada a priori. Nesta perspecti-
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va, os trabalhadores rurais, fazendo diferentes 
movimentos, forjam-se a si mesmos como sujeitos 
diferentes, membros de grupos sociais determina- 
dos, com linguagens e identidades sociais pro- 
prias." (GRZYBOWSKI, l989:45). 

Com estas caracteristicas, 

"Cada movimento cria a sua identidade politica es- 
pecifica, como a de sem-terra, de atingido por_ 
barragem, de trabalhador rural (....) Por outro 
lado, mesmo em cada movimento especifico, freqüen- 
temente os protestos e/ou demandas sao plurais. 

_ 

Referem-se a exclpsões multiplas." (SCHE- 
RER-WARREN, 198817-8§). 

A esta situação, SCHERER~WARREN-acrescenta: 

"A manifestação ou não do sentimento destas multi- 
plas exclusões (ou poderiamos acrescentar, de di- 
ferentes formas de integração] em cada movimento 
localizado, tem a ver, entre outros, com o papel 
dos mediadores na constituição destes movimentos, 
bem como com a historia das lutas spciais em cada 
região." (SCHERER-WARREN, 198sz7-8;).

b 
_ 

No entender de SCHERER-WARREN (1988:6), os trabalhos da 
Teologia da Libertação e suas respectivasi pastorais tem tidoi 

papel fundamental para a 

_ "redescoberta da dignidade humana dos camponeses. 
Cria-se, assim, a consciencia nao apenas de direi- 
to a um direito, mas o direito e o dever de lutar 
por este direito e de participar em seu proprio 
destino." l 

1.
' 

. Ora, temos tentado nostrar ao longo destetráxúho que as 

classes populares na Regiao Serrana de Santa Catarina fazem 
parte de um grande contingente humano ja acostumado a perder. 
Suas próprias lutas tem segidentificado com derrotas, dai ter 
se produzido e se introjetado no amago destas classes populares 
a postura da submissão nas relações sociais, econômicas e poli-
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ticaÊÊ Diante de tal historia e que passa a ter maior importãn- 
cia o papel desempenhado pelas pastorais da Igreja Catolica que 
se pautam pela Teologia da Libertação. No sentido que SCHE- 
RER-WARREN atribui ao papel da Teologia da Libertação, no caso

~ especifico dos movimentos sociais do campo na Regiao Serrana de 
Santa Catarina, a CPT tem sido um fator provocador dos primei-

~ ros passos da mobilizaçao. Neste contexto, estes primeiros pas- 
sos tëm se dado mais por uma força "mistica" fatalista do que 
pela tomada de consciencia de direito a direitos. Identificamos 
ai, nestas primeiras manifestações dos movimentos sociais emer- 

~ r gentes na regiao, um estagio primitivo de luta onde se confun- 
dem e se articulam atividade volitiva com fatalismo e, por isso 

_^ _ 
z _^ _ 

. _ \ mesmo, a consciencia e a consciencia do senso comum. Assim a 
4CPT, como provocadora dos primeiros passos, tem cabido este pa- 
pel de "espaço da mística" enquanto força primeira de coesão e 

perseverança de diversos grupos sociais - (segmentos de classe) 
na região. - « 

Para GRAMSCI (l984:23) deve-se insistir sobre o fato de 

que, também em tal caso, existe realmente uma forte atividade 
volitiva, uma intervenção direta sobre as "forças das coisas", 
mas de maneira implicita,.velada, que se envergonha de si_ mes- 
ma. Portanto, a consciência e contraditória, carece de unidade 

, . 

critica". 
, _ 

`

- 

Identificamos, de outro lado, na medida do avanço e es- 
_. .

› 

truturaçao dos movimentos sociais e suas bases organizativas - 

sindicatos, associaçoes, comissoes - estagios superiores de a- 

preensão e elaboração do real nos militantes dos movimentos e 

organizações. Trata-se de um inicio de compreensão critica de 

si mesmo que vai se forjando na luta. Inicio de um processo ul- 
~ 1 terior de visao de mundo onde conhecimento e pratica se unifi- 

. ~ ' 1 
cam. Vale dizer, trata-se da construçao de sujeitos historicos 
- de passagens da posição passiva e submissa na historia para a 

~ ' ` ~ posiçao ativa sintonizada a construçao de nova hegemonia. 
. \ 

, ~ ~ Esta nova visao de mundo, entretanto, nao chega a ser 
. 

_ ã

z

2
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propriamente, ainda,”um estagio de consciencia critica, mas o

~ principio de sua construçao.
` 

Uma construçaoÂque não se forja espontaneamente. Mesmo 
~ -_» r ~ os confrontos de classe nao sao, por si so, condiçao suficien- 

te. A instäncia de elaboração teorica não é necessariamente a 
mesma instância do movimento, muito embora seja o movimento - 

Pratica social - o piso fundamental do .qual brota a au- 
to-consciencia critica. Neste sentido e preciso considerar que: 

"auto-consciencia critica significa, hístorica e 

praticamente, criaçao de uma elite de intelec- 
tuais. Uma massa humana nao se 'distingue' e nao 
se torna independente 'por si', sem se organizar 
(em sentido lato); e não existe organizaçaoi sem 
intelectuais, isto e, sem organizadores e dirigen- 
tes, sem que o aspecto teorico da ligaçao teo- 
ria-pratica se distinga concretamente em um estra- 
to de pessoas 'especializadas' na elaboração con- 

' ceitual e filosófica." (GRAMSCI, l984:2l). 

‹ O Centro Vianei de Educaçao Popular,fstricto sensu, cor-
~ porificado no quadro de educadores profissionais que o compoe e 

corporificado nos sujeitos históricos - os quadros dirigentes -
› 

, z ~ ~. 
do movimento e organizaçoes '-populares enquanto articulaçao con- 
creta; que compõem o Vianei lato sensu, se entende como o locus 
principal da elaboração teorica (conceitual e filosófica) des- 
tes movimentos e organizações populares do campo na Regiao Ser- 
T8118. '

. 

* Assim, o "Vianei" se entende como um instrumento orgâni-
~ co de mediaçao de processos de construção de identidades de mo- 

vimentos e organizações populares. E, ao mesmo tempo, se enten- 
de no desempenho do papel de mediador da articulação das diver-

~ 
sas identidades, isto e, um locus privilegiado de mediaçao de 

' ~ sociabilidade politica enquanto projeto coletivo,.de construçao 
de identidade de classe. 

Para GRZYBOWSKI,*

I 

. ›
-

¡

‹

\
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"enquanto espaços de socialização politica, ošämo- 
vimentos permitem aos trabalhadores: em primeiro 
lugar, o aprendizado pratico de como se unir, or- 
ganizar, participar, negociar e lutar; em segundo 
lugar, a elaboração da identidade social, a cons- 

^ ` 

ciencia de seus interesses, direitos e reivindica- 
goes; finalmente, a apreensao critica de seu mun- 
do, de-suas praticas e representações sociais e 
culturais." (GRZYBOWSKI, l9B9:5l). ` 

O "Vianei"encontra o campo de sua pratica e sua razão de 
- A ser enquanto elemento organico dos movimentos, em especial no 

segundo e no terceiro momento do processo educativo desenhado 
por GRZYBOWSKI. 

Mas este seu campo de pratica e esta sua "razao de ser" 

que o tornam orgânico, nem sempre assim o foi, e nem e algo 

acabado. Em outras palavras, a _organicidade do "Vianei",¬-no 
sentido que GRAMSCI atribui a função do partido politico - com 

os movimentos populares da regiao, em certo grau nao passa de 

uma auto-proclamaçao-do_grupo de intelectuais que compoem o 

quadro de educadores profissionais do Vianei. Em GRAMSCI 
(1978:15), a funçao fundamental de um partido 

"é a de elabøpar Qsiprôprios componentes, elemen- 
tos de um grupo social nascido e desenvolvido como 
'economico', ate transforma-los em intelectuais 
políticos qualificados, dirigentes, organizadores 
de todas as atividades e funçoes inerentes ao 'de- 

^ - 

senvolvimento organico de uma sociedade integral, 
civil e politica. 
(....) Um intelectual que lpossa fazer parte do 

' partido politico de um determinado ,grupo social 
- - ^ ..» 

confunde-se com os intelectuais organicos do "pro- 
prio grupo, liga-se estreitamente ao grupo 
(....)." (GRAMSCI, 197az15). V 

O "Vianei" entende-se, assim, como um sujeito historico 
. ~ ' 

coletivo em processo de construçao, cuja organicidade - tambem 
em construçao -, é um objetivo permanente e um meio de -que se 

utilizam os diversos sujeitos_historicos (educadores profissio- 
nais, dirigentes e militantes dos movimentos populares, mili-

z
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tantes progressistas da Igreja Catolica) no processo cotidiano 
de construção de um projeto historico de sociedade livre - a 
utopia dos subalternos. 

~ ^ ' ~ - 

_ 

Estao organizados no ambito da Regiao Serrana de Santa 
Catarina: ' 

^ _' 

O Movimento dos Atingidos por Barragens da Bacia.do‹ Rio 
Uruguai: "A reação popular~ em relação as barragens conver- 
teu-se, a exemplo de outras regiões da Bacia do Uruguai, num 
movimento organizado contra a construçao destas." (BLOEMER et 

alii, 1988:23-24).
_ 

V» 
V E.a partir de e no bojo deste movimento que se:üxjam ou- 

tros movimentos sociais no campo, na regiao, como o movimento 
de oposição aos sindicatos de trabalhadores rurais "pelegos" e 

o movimento de mulheres agricultoras. Ao mesmo tmpo, a historia
› ~ ~~ 

do processo de construçao do papel do entao chamado Projeto 
Vianei de Educação - hoje Centro Vianei de Educaçao Popular -, 

bem como do papel da CPT na Diocese de Lages, como fatores de
~ mediaçao, se confunde com a historia do engendramento deste mo- 

vimento por durante um longo tempo. Pelo menos, desde o- inicio 
do movimento, em principios de 1984 até agosto de 1985, o "Mo- 

vimento dos Atingidos", o "Vianei" e a CPT se confundem numa 
unica e quase exclusiva pratica social. Nesta ultima data, 

` "representantes do Movimento da regiao de Lages, 
acompanham o Movimento dos Atingidos pelas Barra- 
gens da Bacia do Uruguai numa viagem a Brasilia, 

V onde obtem do Ministro Aureliano Chaves a promessa 
de suspensao provisoría das obras para a realiza- 
~ ' ~ ' 

çao de novos estudos. 
Esta promessa do Ministro gera um segundo momento 
»do movimento dos Atigindos pelas Barragens. Ha uma 
desmobilizaçao e cria-se uma expectativa de que 'o 

Projeto Uruguai possa ser revertido." (BLOEMER et 
alii, 1988z22). ,

. 

Essa desmobilizaçao leva o Vianei a rever suas. estrate-
~ gias e ampliar o campo da sua açao. ' 

- ~ Dada a importancia para a construçao de sua propria
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identidadofie para o engendramento e definiçao das forças media-
~ doras e engendramento de outros movimentos e organizaçoes popu- 

lares, entendemos ser importante assinalar. aqui o relato da 
pesquisa de SCHERER-WARREN ;referente ao que chamam de primei- 

..._...._... _ _ . 

ra fase do movimento. “ ~ 

"A primeira fase do movimento nesta regiao ini- 
cia-se em 1984, quando funcionarios da ELETROSUL 
executaram levantamentos na area, despertando a 
cindignaçao dos camponeses que ja tinham conheci- 
mento do Projeto Uruguai. Nesse mesmo ano, organi- 
zaram uma primeira reuniao em São Jose do Cerrito, 
com a participação de 20 pequenos agricultores, 
representando 8 comunidades do mesmo_ municipio. 
Contaram com o apoio do Projeto Vianei e da CPT, 
que tambem ja eãšavam se organizando`na Regiao dos 
Campos de Lages . Uma segunda reuniao realizou-se 
no mesmo ano e municipio, contando ja com a pre- 
sença de 500 pessoas e de um assessor da CRAB - 
Comissão Regional dos Atingidos por Barragens -, 
sediada em Erexim, RS. Inicia-se neste momento o 

' Movimento dos Atingidos pelas Barragens da Regiao 
de Lages propriamente dito, que se vincula ao Mo- 
vimento geral da Bacia do Uruguai. 
O Movimento nesta regiao inicia-se com bastante 
vigor, destacando-se o fato de ter sido nesta area 
a primeira retirada, de forma coletiva, dos marcos 
colocados pela ELETROSUL, denunciando concretamen- 
te o inicio do Projeto Uruguai. Tratava-se de um 
ato de desobediência -civil, caracterizando uma 
forma de luta atraves de resistencia civil., 
O Movimento continua num crescente e em 1985 se 
realiza a primeira concentração de carater regio- 
nal, envolvendo outros.municipios dos Campos de 
Lages. No mesmo ano, cria-se a Comissão Regional 
de Lages, num encontro que se realizou com este 
fim." (BLOEMER et alii, 1988:22-23). 

Esta primeira fase do Movimento foi, portanto, uma¬ fase 
de mobilização geral de milhares de pequenos -agricultores da 

Regiao Serrana, que se identificavam como- "atingidos". Foi a 

fase do aprendizado pratico-de como se unir, organizar, parti- 

cipar, negociar e lutar, Ao mesmo tempo, no interior do proces-
. ‹
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so desta, foram-se forjšndo as marcas das fases subseqüentes. 
Isto e, no desenrolar desta fase foram se construindo formas

× 

praticas de acumulo de forças que, se de inicio respondiam as 

necessidades imediatas do "Movimento de Atingidos", logo a se- 

guir foram se constituindo movimentos independentes, isto e, 
, _ 

com identidade propria, forjando as fases ulteriores dos 'Movi-~ 
mentos Sociais - fases de elaboração da identidade social e a- 

preensão critica de seu mundo (GRZYBOWSKI, s.d.). ` 

Algumas marcas fortes desta fase podem ser destacadas: 
a) Cursos e seminários de formação para os "atingidos": 

teorias da sociedade, estratégias de luta etc.; 
`b) Sindicalismo "autëntico"14, em três frentes:

A 

~ ~ 
' - oposiçao sindical: oposiçao aos sindicatos de tra- 

balhadores rurais "pelegos", com lançamento de chapas de oposi- 
ção em Lages, São José do Cerrito e Campo Belo do Sul e, mais 
tarde, Anita Garibaldi; 

- Fundação de sindicato de trabalhadores 'rurais nos 
I fu

_ 

municípios onde este nao existia: Correia Pinto e Ponte Alta. 
- Fortalecimento do então unico sindicato de tráxúha- 

dores rurais "autêntico", no municipio de Curitibanos; , 

c) Movimento de Mulheres Agricultoras: em 7 municípios 
.~ 15 da regiao . 

_

. 

O Centro Vianei de Educação. Popular, reconhecidamente 
pelos sujeitos das diversas praticas sociais no campo na Regiao 
Serrana de Santa Catarina, nestes ultimos anqs, conforme vasta 
documentação no proprio Vianei, tem sido o locus - espaço inte- 
lectual, politico e fisico - essencial no engendramento destes 
movimentos e das organizações populares no campo dai decorren- 
tes. Sempre em articulação de parceria, na pratica da mediação, 
com os setores progressistas da Igreja Catolica, sendo que esta 
ultima desempenha primordialmente_seu papel de mobilização e de 

~ ` 
' I 

agregaçao, naquilo que pode ser chamado de primeiro estagio (ou 
fase) dos movimentos. -

I

.

É

» 1
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I ZQ Como resultado do avanço dos proprios movimentos populal' 

res a que nos referimos, e principalmente como resultado da 
pratica do Vianei, desencadeia-se, mais recentemente, um pro-

~ cesso de organizaçao social de trabalhadores rurais' pela base 
economica. Com predominância de pequenos produtores rurais "au- 
tonomos" - pequenos proprietarios e pequenos arrendatarios -, 

proliferam na região os chamados "Grupos de Cooperação Agrico- 
la" e as "Associações de Pequenos Produtores". Têm como princi-

~ pio basico a cooperaçao no trabalho, com vistas em ganhos .eco- 
nômicos e politicos para a categoria. Têm por mediador o sindi- 
cato_de trabalhadores rurais do municipio ou a oposição sindi- 

~ ~ 
.cal organizada em comissao municipal e - ou tao somente varian- 
do de municipio a municipio - o proprio Vianei, amparado em seu 
quadro tecnico e num Conselho Regional de Trabalhadores Rurais.

› 

Este Conselho foi criado para gerir recursos financeiros de um 
"Fundo de Crédito Rotativo" que beneficia aqueles "Grupos de 

Cooperação" e "Associaçoes" com investimentos de interesse eco- 
nomico imediato e de interesse politico organizativo dos traba- 
lhadores rurais a médio e longo prazo. . 

Embora trate-se de um programa recente, menos de dois
~ anos de andamento, segundo avaliacao dos sujeitos_diretos desta 

pratica, trata-se de uma pratica com significado de espa- 
'ço-síntese dos diversos estágios do Movimento Social. Ou, se 

visto de outra forma, tratam-se de espaços concretos de articu-
~ laçao dos interesses economicos, ainda »que corporativos, -no 

sentido de produzir poder politico capaz de levar _as "novas 
formas de integração". 

, - 
' 

_ ~ A 
' Na pratica, de um lado, estes grupos e' associaçoes tem 
sido estimulados pelos Movimentos Sociais na medida em que as 

ão I 0\ direçoes desses Movimentos tem estimulado os seus militantes a 

comporem estas organizações: de outro lado, estas organizações 
~ ‹ 

tem significado ja, estruturas de-sustentaçao aos Movimentos. 
Em síntese, trata-se de espaços importantes de engendramento de

.
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poder político para os trabalhadores do campo na região. 

Nestes ultimos anos; conforme assinalamos na introdução, 
A r ~ outras forças populares tem-se constituido, na regiao, resulta- 

do de diversificadas circunstancias e atendendo a diferentes 
demandas. 

Estas organizações e movimentos sociais somente .podem 

ser considerados significativos se vistos comparativamente com 
a historia do dominio incontestável de uma classe social, ou de 

` z _. segmentos de classes, a historia da submissao de .outras clas- 
` ~ 

ses. Pois, vistos em termos substantivos, ou de correlaçao de 

forças no quadro economico e politico atual, estes segmentos 
populares organizados na regiao ainda tem pouca força acumulada 
para as suas lutas locais maiszkmisivas e para a luta geral dos 

~ _ trabalhadores brasileiros, no processo de' construçao de nova 
. ` V~ hegemonia. Para ficarmos apenas no exemplo, nao se constituiu, 

ate o presente, nenhuma organização que merecesse registro, em 
duas importantes categorias de trabalhadores rurais na regiao: 
os chamados "bóias-frias" e os "trabalhadores rurais 
sem terra". Apesar da tentativa de diversos mediadores, o Movi-

~ mento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra nao vingou nesta re- 
~ f giao de latifundios improdutivos e de trabalhadores sem terra._ 

Os "boias-frias" tem sido um constante desafio a capacidade de 

mobibização e organização dos mediadores, que tem se preocupado
~ com a questao: sindicato de trabalhadores rurais, Vianei,-CPT. 

Do mesmo modo, no meio urbano, seja na cidade de »Lages, 

a cidade-polo regional, seja nas cidades vizinhas como Curiti- 
banos, e ainda pouca a experiencia de luta e frágeis e poucas 
~ ~ ~ . sao as organizaçoes populares - organizaçoes de bairros ou mes- 

mo sindicatos de trabalhadores - autônomos e independentes dO. 

Estado e que tenham ultrapassado minimamente 0 nivel do corpo- 
rativismo. ~ ' 

' Por outro lado, nas classes dominantes, surgem' reações 
organizadas aos Movimentos e Organizações Populares da Região.



230 

Com o processoflde abertura política destes ultimos anos, as 
classes dominantes que, comodamente, antes, deixavam ao seu 

\ . 

braço armado - o Estado - a tarefa da defesa de_ seus privile- 
gios, sentem-se impelidas a entrar diretamente na luta» 

. ~ ' 

Na Regiao Serrana de Santa Catarina, e bem caracteristi- 
ca desta reaçao a organização da UDR (Uniao .Democrática Rura- 
lista), fortemente articulada e com liderança que se estende a 

todo o Estado de Santa Catarina. Também ë tipico desta reaçao-Ó 
Movimento contrario ao Movimento dos Atingidos por Barragens. 

ÚOrganizando-se ainda de forma precária, um Movi- 
mento a favor das barragens, apoiado principalmen- 
te por comerciantes e alguns Prefeitos da regiao, 
que viam nessas obras possibilidades de beneficios 
diretos." (SCHERER-WARREN et alii, 1988323).-

~ O alvo principal dessas organizaçoes e movimentos de
~ reaçao aos Movimentos Populares tem sido - como de resto em to- 

do o Brasil - as forças mediadoras..AÍ,;o "Vianei" e as Pasto- 
rais Populares da Igreja Catolica tem sido os preferidos. Mas 
~ 1 _. nao apenas estes. Tambem as direçoes dos Movimentos Populares 

tem sofrido ataques diretos, pondo em risco a sua 'integridade 
fisica. ú

À 

4;. 

. Para concluir,.valem.para a Regiao Serrana de Santa Ca- 
tarina - e repetimos - as.palavras de FERNANDES, sobre a situa-
~ çao nacional de guerra civil latentez' ' 

"Onde os de cima perderam a faculdade.de decidir e 
mandar, os de baixo avançam de modo oscilante, no 
sentido de nao obedecer e de buscar meios proprios 
de auto-organização, de auto-defesa e de ofensi- 
va." (FERNANDES, 1987).

l 

_ \ 

sobre esta situação, FERNANDES (1987) acrescenta' ainda 
que: 

E 

' 
E 

_ 

~ 

'
' 

"certas organizações ditas da sociedade civil in- 

‹

›

_ n
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terpuserafiíse entre os contendores, com o 
fito de travar a luta de classes ou de submete- 
la a regras de conflito regulado. Ainda aqui 
se _exterioriza o particulafíísmo agressivo 
das classes privilegiadas: elas desqualificaram 
a intermediação e estigmatizaram as organizações 
em questão como provocativas, agitadoras 
e perigosas. Escancararam as'portas da luta 
de classes, embora procurem conte-la nos 
limites de suas vantagens e prioridades, 
malhando a bigorna com extrema violência." 

Mas, apesar da posição dos Movimentos e Organizações
~ Populares da regiao e dos seus mediadores estar sendo a 

posição de "bigorna" nesta relaçaode conflito, esta havendo, 
finalmente, na historia da Regiao Serrana a explicitação 
dosconflitos de classe, marco inicial e decisivo no processo

~ de produçao da consciencia critica nas classes subalternas. 
Estas começam a ter condiçoes, finalmente, de elaborar uma 
especie de síntese resultante do confronto das diferentes 
posturas: da postura subjetiva dos "intelectuais da Prefeitu- 
ra" de Lages da Administraçao' Dirceu'Carneiro, da postura

4 , _ tambem subjetivista dos educadores populares e da postura 
positivista presente no tecnoburocratismo de Estado no seu 
nivel local e nacional. Trata-se do inicio de um processo

~ de elaboraçao de pra`xi_s social revolucionária que se une 
e se articula a um processo nacional - e por que não dizer

~ - latino-americano, de construçao dessa práxis. -

x

I
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NOTAS 

SCHERER et alii (1988), referindo-se aos Movimentos So- 
ciais no campo, no Brasil, chama de "Novos" os Movimentos 
Sociais que surgem a partir da segunda metade da decada de 
70. Antes disso, classifica o periodo imediatamente ante- 
rior, de refluxo dos Movimentos Sociais iniciado em 1964, 
em conseqüência da repressão militar as manifestações da 
sociedade civil.

~ As teses de EVERS (1984) estao expressas em Identidade: a 
face oculta dos Novos Movimentos Sociais. Cadernos CEBRAP, 
abril, 1984. , 

~` í' “
- 

~ 1 . ~ Produçao agricola em sistemas de integraçao, ver BELATTO 
et alii (1988). z 

' 
' 

. _ 

Segundo levantamento junto a-Caritas¿ Diocesana de Lages 
sobre a migração dos serranos, esta se da para o litoralu 
vale de Itej ai- e'L'itere1Nerte de sente cietemrle, príneipeimente. 

SCHERER et alii (1988), para caracterizar as "vitimas pa- 
gadoras diretas dos custos sociais de tais `empreeendimen- 
tos", trabalha com as categorias: a) expropriados, para 
designar_os "diretamente atingidos". "Sao os' expropriados 
urbanos e_rurais (camponeses e indios) com possiveis per- 
das em seus meios de produção e/ou que são removidos com- 
pulsoriamente de suas moradias e/ou terras para dar _lugar 
a construção de grandes obras". ., - 

b) Os espoliados urbanos, para designar os indiretamente 
atingidos. "Trata-se, sobretudo, de espoliados urbanos, no 
sentido dado por KOWARICK. Normalmente periferias urbanas, 
que sofrerão os efeitos sobre a infraestrutura em seus lo- 
cais de moradia. Ou vizinhanças rurais que poderão sofrer 
tanto efeitos ambientais como sobre o seu sistema de pro- 
dução." 
c) os explorados, para designar "a mão-de-obra temporária: 
são os explorados no que se refere aos trabalhadores" tem- 
porários não qualificados recrutados especialmente para a 
execução destas obras." (SCHERER.et alii, 1988r1l). 

V ~ Identificamos, na história politica da Regiao Serrana de
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Santa Catarina, quatro periodos de caracteristicas '¬~~¿n- 
tas no que se refere ao exercicio do autoritarismo. Em 
síntese, temos: 19 periodo - o mandonismo local, que tem 
como referencia-simbolo de seu termino a proclamaçac da 
Republica, em 1889; 29 periodo - o coronelismo, que vai 
desde a proclamaçao da Republica até (tambem simbolicamen- 
te) 1973, quando os populistas conquistam o poder local no 
municipio de Lages; 39 periodo - o populismo, que vai des- 

, _ 

de 1973 ate 1983, quando assume o poder em Lages o governo 
de caracteristicas tecnoburocraticas. Este periodo de po- 

- ø pulismo, dividimos em dois sub-periodos: um primeiro, de 
populismo de governo, demagogico, coerente com a escola do 
populismo latino-americano e um segundo, de populismo mais 
proximo do que se entende por populismo de massa, onde se 
verifica um pacto entre governantes e massa. Neste caso, 
fazemos ainda uma outra analogia: analogia com o populismo 
russo do seculo XIX, Este segundo sub-periodo esteve bem 
proximo do que poderia ser chamado de um tempo de governo 
democrático; a estrutura do Estado, entretanto, continua 
praticamente imutável e so isto ja e o bastante para jus- 

~ I 1 ' 

tificar a classificaçao de periodo de exercicio do autori- 
tarismo na pratica. No caso, autoritarismo do Estado; e 49 
periodo - a tecnoburocracia no municipio de Lages. Desde o 
fim do populismo continua_ate o presente e faz escola na 

_... regiao. o 

r ~ Com as ultimas eleiçoes municipais, em 15 de 'novembro de 
1988, essa liderança sofre reveses a partir da eleiçao de 
representantes de correntes populistas em alguns munici- 

......
r 

pics da regiao, os quais se identificam mais com as prati- 
cas dos populistas russos que estiveram na Prefeitura de 
Lages no governo da "Equipe Dirceu Carneiro" de 1977 a 
1983. É como se aquela pratica estivesse ocorrendo Íagora 
na pratica de Prefeituras na região.i, 

na Í 

Todos os meios de comunicaçao de massa do municipio - um 
jornal diario de circulação regional um canal de televi-

9 

sao, quatro emissoras de radio AM, duas emissoras de FM - 
estiveram e estao, em todos os momentos, incondicionalmen- 
te em defesa do bloco de poder politico 'local dominante. 
Alias, e mais logico afirmar que compoem um unico bloco de 
poder dominante. ,

1 
- 1 A partir de janeiro de 1985, tem inicio um contrato de fi- 

nanciamento das atividades educativas do Vianei,. para um 
grupo de 9 educadores profissionais, por um prazo de 3 
anos. A_agencia financiadora, a fundo perdido, era entao - 
e continuará sendo - MISEREOR, uma entidade ligada a Igre- 
ja Catolica alemã que, por sua vez, para garantir o finan-

‹

›

U
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ciamento, repauàara a maior parte dos encargos a uma agên- 
cia de cooperação internacional do governo alemão. 
Ate esta data (janeiro de-1985), desde quando se iniciou 
(fevereiro de 1983), o `Vianei existia essencialmente a 
partir do voluntarismo de um pequeno grupo de “educadores 
(em numero de 3) e alguns militantes da' Igreja Catolica. 
Puderam, estes educadores e estes militantes, desde o ini- 
cio, contar com o apoio da estrutura fisica (predio e ter- 
ra para experimentos em agricultura) e com a personalidade 
juridica do Instituto São João Batista Vianei - da Mitra 
Diocesana de Lages -, entidade civil de direito privado, e 
sem fins lucrativos. Por ai, se materializava também -o 

apoio institucional da 'Igreja Catolica. Neste primeiro 
tempo, os recursos financeiros eram escassos e o que eXiS- 
tia tinha origem quase exclusiva do então MEC, através de 
um projeto chamado "Interação entre Educação Basica e os 
Diversos Contextos Culturais Existentes no-Pais" - herança 
das articulações politicas do grupo de educadores com ~se- 
tores do MEC quanto de seu trabalho na Prefeitura de ,La- 
ges. - 

A pratica profissional da "Educação Popular", no nosso en- 
tender, implica necessariamente numa relação orgãnica edu- 
cador/educando. Nesta relação, O educador exerce, no sen- 
tido gramsciano, a função de intelectual; E o ponto de 
partida e os conteudos basicos para os processos de educa- 
ção - processos que podem ser formais ou não-formais - tem 
sempre como referencia primeira a prãtica_concreta dos su- 
jeitos da educação (o educando e o educador), e a visão de 
mundo dos.educandos, e têm como perspectiva uma .praxis 
transformadora-das estruturas sociais de dominação situa- 
das ef no limite-das estruturas universais de dominação. 
Assim, educação popular é entendida como educação de clas- 
se, das classes populares,'noV sentido _da superação das 
condições de classes subalternas. É

_ 

Embora estejamos conscientes de que esta postura adotada 
por agentes da Igreja Catolica, de apoio as classes subal- 
ternas, tem, em grande parte, como fonte inspiradora, a 
Teologia da Libertação, não nos compete' analisar aqui a 
ação da Igreja Catolica senão como força social. 

~ ~ Sobre a integraçao/exclusao, ver GRZYBOWSKI et alii 
(1985). ` 

r ~ Ate esse momento, o Projeto Vianei de Educaçao, que teve a 
sua articulação iniciada durante o primeiro semestre de 
1983, desenvolvia seu primeiro trabalho, em três localida- 
des do municipio de Correia Pinto. Trabalho numa PGPSDÊC- 

Y _ `

I

‹

I
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tiva de "organização comuni“Ária", de organização dos a- 
gricultores, de educação de jovens agricultores, enfim, a 
partir de uma visão ingênua da realidade,socia1, desenvol- 
via-se um trabalhöÊde "extensão rural". Visão e pratica 
que não diferiam muito-do que foi descrito sobre a pratica 
social e concepção teorica dos* chamados ,intelectuais da 
Prefeitura na gestao da Equipe Dirceu Carneiro. Mas tam- 
bém, ja nesse momento, os educadores do Projeto Vianei de 
Educação desenvolviam um trabalho de Educação popular jun- 
to a rede escolar municipal de Correia Pinto e assessora- 
vam a Associaçao dos Pequenos Produtores Rurais de Bocaina 
do Sul e Índios. 

Sindicato "autêntico" ou "combativo" e uma denominação 
usada referente aos "Novos Movimentos Sociais", que inclui 
este "novo" modo de ser sindicato. Estes "novos" sindica- 
tos, rurais e urbanos, são os que se articularam em torno 
da fundação da CUT (Central Única dos Trabalhadores) e 
formam hoje sua principal base. Pautam-se pelos princi- 
pios: de classe, autõnomo, independente, livre, democrati- 
CO. - 

Sobre a "identidade" do Movimento de Mulheres Agriculto- 
ras, ver, entre outros, o estudo de SCHERER-WARREN (1988). 

' .

1

I

\
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4 OENTRO VIANEI DE EDUCAÇÃO POPULAR: PROPOSTA E PRÁTICA - 

.h 

Entende O Centro Vianei de Educaçao Popular. que an sua 
pratica e uma mediação de contradições no sentido da construçao 
histórica de um projeto€alternativo.de sociedade. Projeto que 
se engendra no seio das classes trabalhadoras do campo e da ci- 

. r 

-dade,_a partir de suas lutas de hegemonia, que nega o conteudo 
.-_. ~ - 

de negaçao do capital ao trabalho. Uma mediaçao do processo de 
- ~ ~ 
construçao da hegemonia das classes trabalhadoras. Mediaçao, 
portanto, de forças concretas entre si - de coisas -, e media- 

1 _, . 

çao destas forças com teorias_ e ideologias (ou ,con-
~ tra-ideologias). Pratica, portanto, de educaçao, cujos sujeitos 

se transformanem sujeitos históricos no processo mesmo de sua 
' ~ 1 ` ' r 

educaçao e de suas lutas. Ao Vianei, tambem um sujeito histori- 
co, cabe, segundo o seu entendimento, assessorar os Movimentos 
Populares e que estes sejam autônomos, mas ao mesmo tempo busca 

_ (.\ ~ - 

'construir uma relaçao de organicidade com estes Movimentos Po- 

pulares. Importa-nos, neste capitulo, essencialmente, explici- 
1 

' _ -' 
tar a proposta de educação - teorica e pratica - do Vianei. 

,Assim,-de um lado entendemos necessario explicita-la na 
- ^ -z . z ' ' 

seqüencia do que ja se abordou no capitulo anterior, -ou seja, 

uma abordagem do Vianei como sujeito historico concreto. Isto 
e, como uma realidade sociologica, uma "instituição" de educa-
~ çao do trabalhador, que escapa ao controle do Estado, .seja .do 

¡ 
, 

_ . I `
. 

ponto de vista conceitual, seja do ponto de vista pratico. Uma 
1 - ' r 

entidade que faz parte de uma realidade sociologica que" ja 
. . (Lg . N 

criou uma identidade e se convencionou chamar ONG (Organizaçao 
~ ` 

Nao Governamental). V

¬
.
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De outro lado, ha que se explicitar o significado prati- 
co de certas categorias que sao tomadas pelo Vianei como ins- 

trumentos teóricos de analise e, ao mesmo tempo, de transforma- 
ção da realidade com que se defronta. O que valeria dizer, ins- 
trumentos de analise da realidade e, ao mesmo tempo, instrumen- 
tos ideológicos no sentido atribuido por GRAMSCI as ideologias. 

^ ~ 1H Enquanto historicamente organicas, que sao necessarias a uma 
certa estrutura (....) (que) tem uma validade que é validade 
'psícologica', 'organizam' as massas humanas, formam o terreno 

› . A ~ 
em que os homens se movem, adquirem consciencia de sua posiçao, 
lutam etc." (GRAMSCI, 1978165). 

Importa ai explicitar as falas dos principais sujeitos 
que se articulam em torno do processo educativo produzido no 

Vianei. Falas em torno de categorias que consideramos fundamen-
› 

z ~ ~ 
tais, como Projeto Historico, Mediaçao, Contradiçao. Outras ca- 
tegorias fundamentais como Totalidade, Trabalho, são utilizadas 
eventualmente pelo Vianei como instrumentos teoricos e estraté- 

\ ~ gicos; nos ateremos as que sao mais comumente utilizadas e que, 

portanto, são as que imprimem uma certa identidade ao Vianei 
` ~ enquanto entidade de Educaçao Popular. 

'No contexto, o que e expresso por Projeto Historico (das 

classes populares) e o mesmo que Hegemonia (das classes popula- 
res). 

É
_

› 

Outras categorias, ainda, sao utilizadas, tais como 
Ideologia, Lutas de Classe (lutas de Hegemonia), Autonomia (das 
classes trabalhadoras), Organicidade (dos intelectuais); enten- 
demos, porém, que estas estão incluidas naquelas. Hegemonia in- 
clui ideologia e autonomia, contradição inclui lutas de classe 

, r ~ r 
- melhor seria dizer, alias, que esta e a contradiçao mais pro- 
xima da contradição originária capital x trabalho -, e mediação 
inclui organicidade. - 

r '
V ~ 

'Por fim, entendemos que esta tentativa de explicitaçao 
do Vianei, enquanto realidade sociológica e enquanto exercicio 

. ‹

1

\

›
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de um conjunto de categorias, significa äm lugar de mediação, 
mediação teorica, do "Projeto Historico" que o Vianei se empe- 
nha em ajudar a construir. 

4.1 o VIANEI É UMA oNG 
O Vianei e uma entidade sem fins lucrativos de Direito 

Privado, que trabalha com Educação Popular e que se articula 
com inumeras outras entidades similares do Brasil e de outros 
paises da America Latina. É parte integrante desta totalidade 
- ONGs da America latina -, com identidade especifica em cons- 

~ 1 truçao . 

Inicialmente, uma definição de ONG. LANDIM (1988:27), ao 
definir os critérios para o seu trabalho, para selecionar o que 
e e o que não e uma ONG, seu objeto de estudo, cria uma defini- 
ção da mesma. Estabelece, em primeiro lugar, um critério insti-

~ tucional. Adota a autonomia e o nao pertencimento ao mundo ofi- 
cial; por este criterio, em principio, se exclui tudo o que se- 
ja governamental e, por extensao, tudo o que pertence as gran- 
des instituições, como Igreja, Universidades, Partidos Politi- 
cos, Sindicatos. Exclui tambem as entidades ditas "representa- 
tivas" - a oficialidade ao nivel popular -, como as Associações 
de Moradores (ou de Agricultores), por exemplo. - 

Entretanto, estes 

limites institucionais nem sempre sao claros 
(.[-.) as ONGs existem num espaco relacional cujos

z 

`. ~ 
limites sao dados por essas instituiçoes assinala- 
das, das quais aproximam-se em maior ou menor 
grau. Casos limites sao os das organizações que, 
vinculadas formalmente a outras instituições, pos- 
suem no entanto uma estrutura propria e um funcio- 
namento relativamente autonomo, o que lhes permite 
participar ativamente do campo das ONGS (e o caso 
de organizaçoes ligadas a Igreja, COWO 8 COmíSSãO 
Pastoral da Terra). Preferimos inlcuir estas uni- 
dades no universo das ONGs. Se complicam um pouco 
a definicao do que e uma ONG, por outro lado reve- 
lam de forma clara uma caracteristica tipica deste

.
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_ 
organismo, as suas tensões entre aproximação e 
distancia, autonomia e dependencia, frente as 
grandes instituições." (LANDIM, 19asz27). 

1 1 ~ \ 
O Vianei e'um caso tipico de organizaçao vinculada a I- 

greja Catolica (sua personalidade juridica e a Mitra Diocesana 
de Lages), mas que possui estrutura propria e funcionamento au- 
tônomo. ' 

_ ~ Foram as discussoes circunstanciais do momento de sua 
emergencia que possibilitaram o surgimento do Vianei nestas ba- 
ses institucionais; ` ~ 

, "' - . . 
"' 

. . .
› 

'_ - Nao havia condiçoes objetivas nem se cogitava;“ naquele 
a - 1 

1.. momento¿ da criaçao de uma ONG totalmente autônoma e indepen- 
dente da Igreja Catolica ou de outras grandes instituições. 
Também tem sido reais e verdadeiras as tensões entre aproxima-
~ 

çao e distancia, autonomia e dependencia, do Vianei frente a I- 
greja. Vale dizer que sempre houve trabalhos de parceria entre 

~ z ~ as düas partes, mas nao sempre sem ruídos e tensoes. 

"Um outro criterio na delimitação desse universo 
partiu do proprio discurso das entidades, no que 
estabelecem os seus objetivos de açao e se dife- 
renciam de outros generos de 'nao governamentais' 
(escolas de samba, clubes, organizações de carida- 
de etc.) ONGs sao entidades que se apresentam como 
estando 'a serviço de' determinados 'Movimentos 
Sociais' de camadas da populaçao 'oprimidas', ou

z 
| I 'exploradas', ou excluidas , dentro de perspecti- 

vas de 'transformaçao social'." (LANDIM, l988:27). 

Tomamos como referência quatro documentos basicos do 
Vianei, três desses escritos em tres momentos distintos: um 

' 1 r ' projeto escrito no e para o inicio de sua historia (l983); um 
outrq projeto de ' "ampliação do Vianei" ` depois de tres anos 
de experiencia e pratica.(l986L e as Concepções/Diretrizes do

~ Centro Vianei de Educaçao, escritas em 1987/1988 e revistas em
6”
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1989. Por ultimo, tomamos os "Relatorios Semestrais" do Vianei, 
especialmente o referente a janeiro/junho de.l989. Estes quatro 

'
l documentos confirmam as caracteristicas de (a) estar a ~serviço

~ dos subalternos e (b) estar na perspectiva da transformaçao so- 
cial

f 

\

1 "'
1 

`. `. _ "O Instituto Sao Joao Batista Vianei, da cidade de 
Lages, Santa Catarina (entidade da Mitra Diocesa- 
na), ao apresentar este projeto, 'esta assumindo 

_ ~ um compromisso com a populaçao de camponeses da 
região (;...). _ 

'
' 

A 4 \ Entendemos por campones, beneficiario deste proje- 
to, o pequeno proprietario rural, ou seja, o tra- 

_' balhador.do campo, proprietario de pouca terra ou 
_ não proprietario, que exerce sem autonomia o seu 
'trabalho (....) Não tem vinculo com o capital, mas 
vive em extremo estado de pobreza determinado pe- 
las relaçoes de produçao do capitalismo selvagem. 
Nos propomos (.{..) a executar um programa de edu- 

`. ' 

caçao que visa o fortalecimento do poder deste 
camponês. Entendemos que todo o programa educacio- 
nal atende a interesses de grupos, fortalecendo o 
seu poder. A intençao deste projeto nao e diferen- 
te- Pretende atender aos interesses dos camponeses 
do Planalto Catarinense, parcela do campesinato 
brasileiro, parcela dos trabalhadores brasileiros, 
gerando ou fortalecendo o seu poder, criando espa- 
ço para a participação popular organizada nas de- 
cisoes politicas da comunidade e do Estado." (VIA- 
NEI, .1983z2) .. ' 

`

A 

'Pelo exposto, ja naqueles momentos iniciais do Vianei, 
fica clara a definição "do servir", a escolha dos `"camponesesU 
- uma parcela dos subalternos como 0 publico especifico a quem 

_ ~ _ ; se dirigem os trabalhos de Educaçao do Vianei. Fica, tambem,
~ muito clara a perspectiva da transformaçao, indicando, inclusi- 

1 _ , ~. 
ve, o caminho estrategico de construçao de contra-hegemonia. 

No documento de 1986, lê-se: .

- 

_ _ zr _ 

_ J 
"O Projeto Vianei de Educação tem centrado ` seu 
trabalho junto a populaçao rural marginalizada ou 
em processo de marginalização (....) Esta popula- 

E 

ção tem sido do Projeto Vianei de Educaçao e con-
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~ tinua sendo agora do Centro Víanei de Educaçao po- 

pular, o foco central dos estudos e das ativida- 
` ~ ' 

des, com vistas a transformaçao da sociedade como 
um todo. Y 

(....) A funçao do Víanei ë assessorar e fomentar 
a organização social da populaçao rural, oferecen- 
do tambem no setor tecnologico instrumentos de re- 
flexãoie experiencias que possam servir de refe- 
rencia nas suas reivindicações de maior participa- 
ção na vida economica e social da nação, incluindo 
a participação nos serviços oficiais, hoje ofere- 
cidos aos privilegiados. 
(....) O trabalho do Víanei e um trabalho de Edu- 
caçao (....) Neste trabalho tenta-se desenvolver 
de uma forma teorica e pratica os pressupostos de 
uma nova logica de desenvolvimento social que sir- 
va para a regiao e para a Nação." (VIANEI, l986:5) 

Neste documento, um "Projeto de Implantação do. Centro 
' '

‹ ~ ~ Víanei de Educaçao Popular (1986)", sao reafirmados os princi- 
pios do "servir" e do "a quem se dirigem as açoes educativas" e 
"a forma, a ideia de transformação social".

z z - 1 ~ r ~ Tambem ai, reaparece a visao estrategica de construçao 
de contra-hegemonia, só que~ agora aparece, claramente, como 
processo de-produçao do novo conhecimento - a nova logica - 

ø \ ~ ~ substrato basico a construçao da hegemonia, enquanto direçao a 
bloco nistóricq (GRAMSCI). 

_ 

c ' 

, 
Outra caracteristica que.ai aparece e que e comum as 

ONGs e um_inicio de definição de postura quanto a questao do 
Estado: de negação e, ao mesmo tempo, de afirmação. Negaçao en- 
quanto uma exclusividade de privilegiados, afirmaçao enquanto 
referência a ser reivindicada; portanto, transformada na medida

~ em que deixara de ser exclusividade de alguns, mas nao necessa- 
riamente ultimada. " Í 

Por fim, no documento de 1989, encontramos: 
, . 

_»I 

"(...-) são os vieses daštecnica (enquanto busca 
de alternativas para a pequena produçao rural) e 
da politica (enquanto busca de organização das 

Q'
\
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classes populalës com vistas a sua autonomia) que 
orientam o Vianei em torno de seu trabalho de Edu- 
caçao e, neste ultimo, a referencia norteadora e a 
estrategia que conduz a forma ad; dos Movimentos 

. 
9 › 

Populares e ai, com destaque, ao Movimento Sindi- 
cal. Pois, para a nossa realidade aqui da Região, 
entendemos ser o Movimento Sindical - enquanto mo- 
vimento de formação de consciencia e enquanto rede 
de organização institucional - o espaço mais ade- 
quado para as classes populares todas se exercita- 
rem na construçao de uma cultura politica pratica 
de dimensão nacional." (VIANEI, 1989z14). 

No documento "Concepções/Diretrizes"~(1987/198&), o Via- 
nei assume a posição de que "a luta e por urna sociedade socialista

~ onde nao mais haverá exploradores nem explorados", para mais 
adiante definir que "o eixo estratégico escolhido para-a~ cons- 

~ 1 ~ truçao desse projeto historico.sao os Movimentos Sociais Popu- 
lares do Campo e da Cidade". 

, 

Fica assim evidenciado que o objetivo do Vianei, enquan- 
to ONG, e de transformação da sociedade, atraves da busca de 
alternativas técnicas e organização das classes populares para

~ a sua autonomia, e construçao de uma cultura politica (....) e, 
por fim, com todas as letras, luta por uma sociedade socialis- 
ta, sem~exploradores nem explorados. 

' 

_ 
Neste ultimo caso,-alem de confirmar a caracteristica de 

(D
f

:
~ ONG, de atuar na perspectiva de transformaçao social, dencia 

um processo de transformação do próprio Vianei. Firma-se o pro- 
põsito de educação (de classe) como o seu instrumento.basico na 
transformação, mas fica agora definido com maior clareza o que 
ja se percebia em documentos de datas anteriores: o "espaço" de 
atuação dos processos educativos esta no infra-estrutural: bus- 
ca de alternativa economica (tecnicas) e na superestrutura po-

i 

litica, sendo que nesta ultima os "destinatários" dos serviços 
do Vianei aparecem, agora, como potenciais militantes ou como 

, , . militantes efetivos de Movimentos-Populares. E os principios e 
1 ~ ' 

- - estrategias que orientam a açao aparecem com cunho totalizante:

v
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^ . ~ consciencia de classe, dimensao nacional etc. 
Pode ser questionável, por exemplo, que o destaque ao 

Movimento Sindical seja melhor alternativa tatica para os pro- 
pósitos de transformação social, que leve a um tipo esperado de 
socialismo, ou ao "Reino de Liberdade", ou a Democracia Inte-

1 

gral, ou ao desaparecimento total da sociedade capitalista, en- 
fim, a grande utopia expressa nas suas "Concepções/Diretrizes". 

Muitas contradições poderiam ser ai.levantadas. Mas, em 
primeiro lugar, quanto a esta questão especifica, referente- ao 
Movimento Sindical, o proprio Vianei já fez a sua avaliação 
critica e.a expressa no relatorio semestral subseqüente. Alias, 
é uma constante nos seus documentos a preocupação -com a au- 

, ~ to-critica. Em segundo lugar, nao é nosso proposito aqui fazen 
uma avaliação da eficacia - de melhor ou pior - das estrategias 
e das táticas de que o Vianei se utiliza nas suas praticas de 
educação, mas, simplesmente, tentar explica-las. Fosse para se 

~ 1 fazer uma avaliaçao do ponto de vista da eficacia, o que leva-
~ ria a uma avaliaçao dos resultados, ter-se-ia que avaliar, em 

primeiro lugar, a factibilidade da "utopia" norteadora da sua 
1 z ' pratica, considerado o seu contexto historico. 

As ONGS, conforme.FERNANDEs›(1988:8) 

"sao, hoje, uma realidade sociologíca na America 
Latina. (L...) Alem de serem jovens, elas são re- 
lativamente estranhas no cenario institucional la- 
tino-americano. Manípulam somas vultosas, mas não 
visam o lucro. Mobilizam a dedicação voluntaria, 
mas nao são igrejas. Insistem na gratuidade 'dos 
serviços, mas não são centros de filantropia. Me- 
xem muito com a politica, mas nao são partidárias, 
e, via, de regra, querem-se distantes' do Estado. 
Promovem o 'desenvolvimento' mas não se especiali- 

. z ' z zam em 'produtividade'. E compreensível, portanto, 
que sejam alvos de suspeitas, quando não mesmo de 
perseguiçoes. A pergunta desconfiada 'afinal, a 
quem serve este pessoal?' e freqüentemente ouvida, 
da arte inclusive de colaboradores roximos." D D

\
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Em seguida, FERNANDES passa a identificar o que chama de 
"constantes" das ONGs ou, diriamos, pontos e caracteristicas 
comuns que acabam por tecer uma certa cultura-das- ONGs' - uma

~ identidade - que faz com que uma organizaçao recente como o 

Vianei (iniciado em 1983) em tao pouco tempo passe a ser- tao
I 

` '“ » . - 

- 

. 
1

. igual as organizaçoes mais antigas. Estas teriam suas origens
~ nos anos 50 e uma notavel proliferaçao na decada de 70. 

Dois pontos referenciais basicos de origem das ONGS. são 
apresentados por FERNANDES (1988:9): 

"A trajetoria tipica as teria levado de organiza- 
ções associadas a Igreja Catolica a um conjunto 
secularizado; e o trabalho assistencial, dos pri- 
meiros tempos, teria evoluído no sentido. de uma 
politica social. ' 

Um outro referencial genético e perceptível nos 
documentos. O pessoal componente das ONGs tende a 
ser resultante do cruzamento de tres fontes: uni- 
versidades, igrejas, partidos e/ou organizações de 
militancia politica de esquerda." 

.‹ 

~ V ~ Nessa direçao, o Vianei traz na sua origem marcas dos 
dois pontos referenciais: conforme já assinalado, se engendra 
principalmente a partir de forças externas, mas no interior da 

; rw -
_ 

Igreja Catolica, numa dimensao secularizada. E, analisando os 
`

_ 

primeiros documentos escritos pelos profissionais que deram 
inicio ao que viria a ser o Vianei, principalmente o projeto 
escrito em janeiro de 1983, de "Formação de Jovens Agricultores 
do Planalto Catarinense", e os primeiros relatórios semestrais, 
bem como recorrendo a depoimentos daqueles profissionais muitos

~ dos quais ainda hoje compoem o quadro de profissionais do Via- 
nei, nitidamente se percebe uma trajetória que teve inicio num 
trabalho corporativista ate chegar as propostas e as praticas 
de transformação social assinaladas. Em que pese os bons propo- 
sitos registrados, as praticas se resumiam em atender a umai 
"clientela" considerada`fragil e marginalizada, para que se or-
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ganizassem "comunitariamente", para entao superar as opressões. 
So mais tarde as praticas-e a propria historia do Vianei passam 
a confundir-se com as praticas e a historia dos Movimentos So- 
ciais.

_ 

Também esta, na origem do Vianei, o cruzamento das Ítrës 
fontes: Universidade, Igreja Catolica e militância politica de 
esquerda. - _V 

Este aspecto ja foi suficientemente abordado quando fa- 
lamos, nos capitulos anteriores, da articulaçao dos _intelec- 
tuais que vinham de uma experiencia de trabalho politico/educa- 
tivo na Prefeitura de Lages (gestão da “Equipe” Dirceu Carnei- 
ro"), que se tornam o nucleo central de profissionais nos pri- 
meiros tempos do Vianei, e mais alguns militantes da Igreja Ca- 
tolica. Acrescente-se que o componente-Universidade esteve pre- 
sente desde a primeira hora. Tanto profissionais -(professores) 
das unidades locais (UDESC e UNIPLAC) como também da Universi- 
dade Federal de Santa Catarina, de Florianopolis, IESAE-FGV, do 

_ ø 

Rio de Janeiro, sempre estiveram presentes, desde a fundaçao do 
Vianei. Seja como consultores efetivos, colaboradores ou pes- 
quisadores em projetos conjuntos de pesquisa. 

Outras constantes, ou pontos comuns, das ONGs são encon-
~ tradas nas suas relaçoes institucionais¡ 

Três polos básicos, identificados por FERNANDES,, fazem 
parte do mundo relacional das ONGS. Os ja citados: Universida- 
de, Igrejas e partidos de esquerda. No caso especifico do Via- 
nei, alem de entende-lo na relação com estes três polos de ma- 
neira evidente, acrescentamos o Estado (no sentido de orgãos de 
administração direta, o poder executivo). Para analisar a rela- 
~ A ` ' H cao com as tres primeiras; o autor usa as categorias alterna- 

tiva" e "ambigüidade". No caso especifico do Vianei considera- 
f ~ z mos tais categorias eficientes tambem - embora nao unicas -,

~ para analisar a sua relaçao com o Estado no sentido posto aci- 
ma. ' 

à

'

6%
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"'Alternativa' e uma expressão muito cara ao nosso 
contexto; significa algo como 'fazer aquilo que se 
faz, mas em outro local e de outro modo'. Fazer 
pesquisa, politica e, em certo sentido, uma pasto- 
ral de salvaçao, mas não a maneira das universida- 
des, partidos e Igrejas. Implíca pois uma certa 
ambigüidade (grifo nosso), que afirma e _nega, ao 
mesmo tempo, essas vacas sagradas da nossa civili- 
zação. Afirma, porque elas permanecem como um re- 
ferencial, ainda que critico, fundamental. Nega, 
porque pretende confronta-las com uma 'alternati- 
va';" (FERNANDES, 19ssz9>. 

`

~ 

O autor em referência acrescenta que 

"se e nelas (nas tres instituiçÕes)' que as ONGs 
efetuam o recrutamento principal de seus membros, 
e evidente que as ONGs precisam mantë-las como

c suas interlocutoras. Via de regra, escrevem. pouco 
sobre (grifo do autor) elas, mas o fazem sempre, 
ao menos em parte, tambem para (grifol do autor) 
elas. É comum, ademais, que os membros das ONGs 
mantenham vinculos profissionais e de lealdade 
afetiva com elas." (FERNANDES, l988:9). 

.-_. AS ONGs - e o Vianei e bem um caso tipico - sao de certa 
forma um resultado historico de um processo de convergência de 

~ . membros dessas três instituicoes, onde as peculiaridades de ca- 
da uma delas influenciou tal processo e vice-versa, conforme 
arremata FERNANDES (L988:ll), 

"Entre esses tres polos - Universidades, Igrejas, 
artidos de es uerda - as ONGs recortaram, (....) D , 

um espaço proprio que proporcionava uma articula- 
ção sui generis dos valores característicos dessas ^ ~

9 tres instituiçoes: pela 'competencia' universita- 
ria e contra o seu 'isolamento'; pelo ideal do 
'serviço ao proximo', sobretudo aos mais necessi- 
tados, caracteristica da tradição crista, mas con- 
tra a sacralizaçao das hierarquias eclesiasticas; 
pelo ideário 'politico' veiculado pelas esquerdas, 
mas contra o dogmatismo e a 'manipulação' partida- 
ria que as permeiam." 

_ Entendemos que seria repetitivo analisar aqui a relaçao 
' ~ especifica do Vianei ëàm cada uma dessas três instituiçoes, bem
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como seria deslocado analisar aqui o seu grau de autonomia e 
1 ~ identidade propria enquanto uma resultante destas relaçoes. 

r ~ Cabe sim algum acrescimo sobre a sua relaçao com o Esta- 
do. 

_ _ 

_ ~ 
. 'Primeiramente, vale observar que nao se encontra em' lu- 

gar nenhum, seja nas praticas, seja nos documentos analisados, 
, . indícios de que as suas atividades se definem como meio direto 

para a conquista do poder configurado no Estado. De todo o mo- 
~ I ` 

do, a questao do Estado esta muito presente nos discursos e nas 
praticas do Vianei. - Ú

1 

É constantemente afirmada.$ reafirmada a autonomia da 
ONG (Vianei) frente a instituição Estado - no sentido restrito 
de Estado-sociedade politica atribuido por GRAMSCI. Neste sen¬ 
tido, podemos constatar, por exemplo, alguns principios firma- 
dos num dos documentos analisados: 

"Pode-se manter relaçoes de cooperação com o Esta- 
do, desde que se resguarde a autonomia (....) em 
todo o sentido e nao se abra mao de (....) prínci- 
pios. 
(....) Em relaçoes que envolvem captação de recur- 

. sos (convênio e'o caso), deve-se ter o cuidado de 
não depender somente da fonte Estado. Conservar 
autonomia financeira. i 

.. - . Nao deixar que o envolvimento do Estado _iniba' a 
função do enfrentamento (do Vianei) em questoes 
politicas e sociais delicadas. '

g 

Não assumir o papel do Estado e encobrir a reali- 
dade. Assistencia tecnica generalizada, por exem- 
plo. Ha que ser critico.

p 

Que os Movimentos e organizações populares parti- 
cipem dessas discussões (discussões em torno de 

da ONG 
claras, 

^ -. `. convenios de cooperaçao e outras relaçoes 
com o Estado) e tenham as questões bem 
pois são estes os mais interessados e que 
tuem a base social das entidades em 
(oNG) ." (VIANEI, 19s8az29-30) . ' 

consti- 
convênio 

~ 1 O Estado, no entanto, nao e.encarado pelo Vianei de uma
~ perspectiva simplesmente de negaçao, como se fosse um inimigo a

¡ 

1,... 

`n.n›~z-*



'Z ¿~_\ 248 
ser, antes de tudo, destruído, Nos propriosgugncqfigs an que 

` ~ 1 ~ afinna da autonomia demonstral uma visao flexivel em relaçao ao 
, _ ~ Estado;zSeria mais proprio afirmar da presença de uma visao es- 

tratégica de Estado que o considera da perspectiva da contradi-
~ çao - o Estado e um locus de disputa social - e, portanto, =da 

â 
,

' 

, i ~ otica da construçao de hegemonia que se processa no seio dina- 
mico da sociedade civil - como processo de contra-hegemonia -, 

e no próprio espaço da sociedade politica - como processo de. 

direção e supremacia,¡no.sentido gramsciano. 
. De acordo com as Concepçoes/Diretrizes (Vianei, 1988b): 

"(.-..) o plano estratégico das classes populares 
deve implicar num processo articulado de constru- 
ção de uma contra-hegemonia. Isto e, a nossa pra-. 
'tica social concreta deve se dirigir no sentido de 

' A conquistar e construir no seio dinamico da socie- 
dade civil-as posições necessarias para a acumula- 
ção de forças. Um processo de contra-hegemonia com 
vistas no estabelecimento de uma nova hegemonia, a 
hegemonia das classes populares. O Estado, enquan- 

' to sociedade politica, tera na direçao as classes 
populares (grife nosso)." 
“Os Movimentos Sociais no Brasil e as ONGs que lhes 

- z 4 ` 

servem, durante o periodo autoritario de governo, 
mais precisamente a partir do golpe de 64 e na de- 

' .cada de 70, encaravam 0 Estado 'numa perspectiva 
monolitica e relativamente opaca, (....) visto, a 
partir de uma matriz essencialista, inimigo auto- 
ritario contra o qual se mobiliza a sociedade ci-' 
viI'." (JACOBI, 1987211). 

As analises que informavam os Movimentos Sociais re- 
. ~ - r fletem a polarizaçao Estado autoritario versus sociedade 
civil. M ~^"~~----~t~-~'~” " " --~ - - E - 

H . <qNesSa~ana1ise;~--~ «»---»- 1.a- - - - 
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'
-

a 

"as transformaçoes que ocorrem no seio das buro- 
craciasx sua modernização e a seletividade estru- 
tural de suas politicas nublam-se diante da visão 
dos analistas que não apreendem o carater relacio-

iu



Esta perspectiva restritiva de Estado ainda e'um princi- 
' pio basico.que orienta boa parte - talvez a maioria - das ONGs 

no Brasil ainda hoje 
» O fato de o-Vianei se alinhar a um rol de entidades 

(ONGs) que encaram o 
~ . de construçao de hegemonia, ocupaçao de espaçofno sentido que 

atribui a guerra de posiçao e de espaço de contradiçao, se deve 
a alguns fatores que 

Em primeiro lugar, e inegável a influencia das leituras 
de GRAMSCI, que se tornaram lugar comum (de Certa fOrma até uma 

Lz 
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nal da ação do Estado em sua plenitude. 
A relaçao entre os Movimentos Sociais e o Estado 
na decada de 70 É vista numa perspectiva fragmen- 
tada. O esforço analitico concentra-se numa inter- 
pretaçao polarizada que escamoteía o fato de ambos 
os polos integrarem-se no processo. 
(....) Neste sentido o discurso da autonomia e do 
carater anti-Estado dos Movimentos Sociais confi- 
gura uma relaçao de negação e oposição que encobre 
o potencial do Estado de atuar como indutor de de- 
mandas. Isto decorre do fato destes Movimentosl se 
constituirem numa resposta a propria violencia 
institucional do Estado." (JACOBI, l987:l2). 

^ 1 ' 1 

Estado na perspectiva posta por GRAMSCI,
~ 

~ ~

~ estao na origem das ONGs mais recentes. 

'moda) daquela parte das Universidades que esta na raiz das 
ONGs. Que se tornaram lugar comum também para os intelectuais -

~ outro componente da raiz das ONGs - que compoem os quadros di- 
rigentes dos partidos politicos que começam a sair da. clandes- 
tinidade no final dos anos 70. Via de regra, estes intelectuais 

~ z 
e aquela parte da Universidade sao uma coisa so. GRAMSCI surge 
como uma resposta norteadora as experiencias frustradas das es- 
querdas brasileiras, 

Articulado a este pano de fundo.teÔrico, esta a propria 
de revolução armada (guerrilha). 

realidade do Estado autoritário; a partir de meados ,da década 
de 70, passar 

` , - ~ n a responder as demandas dos Movimentos atraves da 
implementação de politicas sociais que se consubs- 
tanaflam em melhorias no plano dos serviços de sa-
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z - z neamento basico, saude, sistemas de transporte, 
procurando garantir uma certa legitimação pelo 
consenso passivo, o que, por sua vez, cria um po- 
tencial de ampliaçao das demandas." (JACOBI, 
l987:l2).

I 

No caso especial do Vianei, e evidente a influência. das 
leituras de GRAMSCI na sua origem. O projeto inicial efas Con- 

~ ' 
. ~ cepçoes/Diretrizes elaboradas no processo educativo sao eivados 

de categorias sugeridas por GRAMSCI2. 
_

l 

Um outro componente particular,.no caso do Vianei, que 
sem duvida influencia sua postura frente`a questão. do Estado, 

r A ~ esta na experiencia anterior dos educadores que estao no Vianei 
desde a primeira hora. -' 

Conforme esta expresso no Capitulo 3, deste~ trabalho, 
~ ~ ' 

estes educadores haviam atuado, em posiçao de direçao, nas 
1 ~ areas de Educaçao, Cultura e Agricultura, no governo municipal 
de Lages, na chamada gestao da "Força do Povo" (1977/1982). Tal 
experiência foi suficientemente forte para mostrar as contradi- 
ções que permeiam o aparelho de Estado, e por conseguinte para 

_. ~ mostrar as possibilidades de mediaçao dessas contradiçoes desde 
a Ótica das classes populares. l 

Assim, verifica-se que o Estado, através de suas diver- 
sas agencias, aparece de maneira muito evidente no universo das 
relaçoes institucionais diretas do Vianei, o que parece não ser 
uma regra geral a todas as instituições classificadas como 
ONGs.

' 

Na relação com o Estado, um traço que surge como regra 
~ r geral, importante na conformaçao do espaço proprio das' ONGs, 

~ r nao e a polaridade direta ONGs-Estado, mas a polaridade Estado 
e Povo (ou sociedade civil) (FERNANDES,_l988:11-12)» 

Conforme FERNANDES (l988:l1-12) observa, uma elevada ga- 
ma de organizações apresenta um enorme volume de demandas as 
ONGs. Na sua opinião, isso
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"nao e dificil de compreender. As ~ONGs sao mais 
simples de lidar do que as agencias do Governo, 
menos ameaçadoras que os partidos, e possuem re- 
cursos humanos e financeiros que sao escassos nos 
meios populares. Veiculam sobretudo uma ideologia 
igualitaria que faz sentido para os agentes orga- 
nizadores das classes e grupos oprimidos pela-hie- 
rarquia social vigente. É 

(....) Resumindo, a autonomia institucional que 
diferenciou as ONGs das Igrejas e dos partidos 
(entendidos estes na sua dimensão historicamente 
autoritária e verticalista) coincidiu com o traça- 
do de um certo corte horizontal no verticalismo 
das relaçÕes_entre 'Estado e Povo (ou sociedade 
civil)'. As ONGs estimularam uma variada gama de 
iniciativas dirigidas as bases da sociedade com o 
objetivo explicito de torna-las (as iniciativas e 
as bases) mais independentes em relaçao ao Estado. 
Tornaram-se, nesta medida, um fator de organizaçao, 
das classes populares (ou da cidadania) diferente, 
pois não defíniam a sua atividade como um meio pa- 
ra a conquista do poder." 

Nas falas de trabalhadores pertencentes aos grupos orga-
~ nizados - Associacoes de Agricultores, Sindicatos de Trabalha- 

dores Rurais e Movimentos Populares - que demandam os serviços 
do Vianei, aparecem estes entendimentos observados por FFHNAN- 
DES. Explicitar alguns exemplos nos ajuda a compreender a íden 
tidade do Vianei no seu contexto3: 

"A defesa dos pequenos e a preocupação do Vianei 
(....) O Vianei chega e busca aquilo que por dever 
e do Estado, dar autonomia politica se financeira 
aos trabalhadores. (....) O Estado esta massacran- 
do. O Vianei deveria ter nascido antes para levar 
as informaçoes e a intelectualidade (sic) aos tra- 
balhadores."

, 

"Um grupo de trabalhadores fica com o Vianei, outro -com 

a ACARESC/SC (EMATER), porque o Vianei tem uma proposta de -au- 

tonomia dos trabalhadores, a ACARESC de dependência." 
'* × ~ ~, 

II "O Vianei propoe, a ACARESC impoe. 
"A Prefeitura quando trabalha com os agricultores so 

quer dependência. É um trabalho ligado as eleiçoes, ao voto."
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Para concluir esáe 'item das relaçdes institucionais, 

consideradas as determinantes que estao na origem das ONGs, e 

considerando tambem que, em principio, estes não sao -entidades 
de representação, cabe a pergunta se as ONGs tem uma definição 
institucional propria, que as torne originais.” Segundo .nossos 

estudos.sobre o Vianei e segundo os estudos dos ISER sobre as 
, . 

ONGs, podemos observar que uma ONG so existe como tal na rela-
. 

" ~ cao com os Movimentos Sociais e com as organizacoes popularesÍ
~ A ONG é, portanto, uma relaçao social- É exatamente esta a sua 

"" ~ r definicao institucional, uma relaçao social dos .segmentos me- 
dios e subalternos da sociedade. 

"A originalidade das ONGs foi justamente esta: de- 
dicar-se, por definição institucional, -aos movi- 
mentos que ocorrem nos niveis intermediarios e ín- 
feriores do corpo politico e social. Não se trata, 
note-se bem, de uma substituiçao das instituiçoes 
tradicionais promotoras de uma integração verti- 
cal. As ONGs nao são (nem podem substituir) empre- 
sas, igrejas, partidos, governo: Introduzem, sim, 
uma outra instancia (grifo do autor) aglutinadora 
das iniciativas locais, cuja_autonomia precisa ser 
considerada por quaisquer que sejam (grifo do au- 
tor) as empresas, as igrejas, os partidos e o .Es- 

tado." (FERNANDES, 1988512). 

A caracteristica educativa do Vianei, enquanto uma ~ONG, 

sera trabalhada no item seguinte. Aqui importa-nos ainda fazer 
uma observação sobre a questão do seu financiamento.: Conforme 

ø . , .
' 

ja assinalamos, em nota, no capitulo, anterior, o_ Vianei vem 
sendo financiado por uma ONG financiadora da Alemanha Ociden- 
tal, atraves de contrato firmado para o periodo 1985-1990. Es- 

tas ONGs estrangeiras são a fonte quase que exclusiva dos fi- 
,

lf nanciamentos das ONGs da America Latina; Raramente se consegue 
recursos financeiros para subsidiar atividades de _uma ONG no 

Brasil. Aqui ~
^ 

"O Estado subvenciona a si mesmo e as elites. As

I 

- 1

:
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empresas, inclusive ašãmultinacionais responsaveis 
por fundaçoes sem fins lucrativos em seus' paises 
de origem, deixam-se levar aqui pela,se1vageria do 
lucro, livres das pressões para investimentos de 
cunho social. Recursos ha, mas eles não se desti- 
nam a organização das bases da sociedade." (FER- 
NANDES, 198ez19).

' 

Eventualmente, no Brasil, surge um projeto ou outro, 
1 ~ A neste ou naquele orgao estatal, que preve algum recurso finan- 

ceiro para subvenções sociais. Isto, entretanto, e muito con- 
juntural, resultado, antes de tudo, do fator vontade de um tec- 
nico ou dirigente eventual.

~ Nem todas as ONGs brasileiras se dispoem a buscar estas 
possibilidades raras junto aos orgãos de Estado no Brasil.

~ ' A postura do Vianei, na sua relaçao com o Estado e com a 

sociedade, indica que estas possibilidades devam ser ampliadas
~ 

e que se tornem estruturais. Com esta disposiçao tem negociado 
com orgãos do Estado e mantem convênio atual, por exemplo, que 
viabiliza a liberação de pessoal tecnico as suas praticas junto 
s ~ as organizaçoes e Movimentos Populares.

/ 

4.2 O VIANEI E SUA POSTURA
V 

Identificar um conjunto orgânico de ideias-força que ca- 
racterize o Vianei É uma tarefa complexa. Alias, uma de suas 
caracteristicas marcantes é ser constituido e se renovar perma-

~ nentemente, a partir de multiplas determinaçoes históricas e, 

por conseguinte, de multiplas ideias (ideologias) produzidas
~ historicamente, o que torna dificil a sua apreensao. Contudo, e 

possivel destacar algumas idéias-chave que estao presentes des- 
de o seu surgimento, e que acabam por constituir um quadro nor- 
teador de seu pensamento e de sua ação. 

Estas-ideias estao contidas sinteticamente no documento 
"Concepção/Diretrizes Basicas para uma Pratica Social Popular 
no Planalto Central de Santa Catarina" e aparecem com freqüen-



254 
cia nos mais diversos documentos produzidos pelo Vianei, como 
os relatórios semestrais e outros. 

O documento "Concepçõesfiüiretrizes (....)" foi elaborado 
no Vianei, para servir como uma espécie de guia teórico e meto- 
dologico, elaborado pelos educadores profissionais do Vianei e

~ por Movimentos e Organizaçoes de base. . 

De um lado, considera-se esse trabalho resultante da 
pratica desenvolvida pelo Vianei ate o.momento de.sua. elabora- 
ção - pratica do pensar e pratica do agir. De outro lado, tem 
servido efetivamente de guia teorico e metodológico .para as 
praticas subseqüentes; especialmente de base metodológica, ja 
que a pratica do Vianei esta menos no campo da ~pesquisa e da

~ elaboraçao teorica e mais no campo da práxis. ' 

Assim, destacamos: 
a) Projeto historico das classes populares: num primeiro 

plano aparece em forma de utopia. Utopia construida com o sen- 
tido de esperança; norteadora da acao presente - a "estre- 
la-guia". Construída como projeção do grande horizonte do "Rei- 
no da Liberdade" (Marx), de uma "Sociedade Nova", onde impera a 
justiça. u 

"(....) onde nao mais havera nem exploradores' nem 
explorados. Onde a Democracia sera um valor vivido 
por todos na mesma intensidade, o Reino sera. um 
Reino de liberdade. A sociedade capitalista desa- 
parecera de todo, porque o lucro, enquanto resul- 
tado da expropriaçao do trabalho, tambem.desapare- 
cera. O trabalho do homem (genero humano), um di- 
reito e um dever, sera para dignifica-lo como ser 
criador e para satisfazer as necessidades de todos 
com justiça e igualdade." (VIANEI, l988b). ' 

Em seguida, o "Projeto Historico" projetado no plano da 
utopia entra para o plano da historia presente - "A construçao 

, ~ z dessa Sociedade Nova e uma construçao historica das classes po- 
pulares" -, transforma-se num conjunto de propostas, de estra-
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` ' .J ~ I ~ ø tegias de construçao de poder. Isto e, sao ordenados principios 
praticos de exercícios de contra-hegemonia, e o proprio "Proje- 
to Historico" se transforma em idéias instrumentais de constru- 
çao "de uma nova hegemonia, a hegemonia das classes populares". 
r 1 ' - 

E ai que aparece nitidamente o pensamento de GRAMSCI. 
Desta dimensão de "Projeto Historico" ja nos ocupamos 

anteriormente. Queremos destacar somente mais dois aspectos de
A 

I ~ .., cunho pratico. Sao questoes que primam por fazer presente, aqui 
e agora, a utopia, tendo por base, em primeiro lugar, o princi- 
pio de que "a democracia e a liberdade já são vividas no seio 
dos Movimentos Populares no processo mesmo de construção da so- 

~ f ciedade nova. Nao se trata de uma recompensa a ser usufruida 
depois." Um principio que alude e nega a visão estratégica da- 

queles setores das esquerdas revolucionárias que colocam a de- 

mocracia como uma relaçao somente possivel no ponto de chegada 
e, em segundo, as propostas de exercicio da contra-hegemonia: 

. _ 
. _ , 

"sao muitas as formas de exercitar a con- 
tra-hegemonia. A cooperação no trabalho - o traba- 
lho associativo - e uma forma privilegiada desse 
exercicio. Ao mesmo tempo em que se contrapõe di- 
retamente a divisão social e tecnica do trabalho, 

' r z ~ 
sustentaculo basico do modo de produçao capitalis- 
ta, a cooperaçao no trabalho gera organicidade no 
interior das associações de trabalhadores. E, em 
conseqüência, possibilita a criaçao_de identidade 
e consciência de classe." (VIANEI, isasôb). 

Ai a ideologia aparece como GRAMSCI a-define. Vem antes
~ 

e durante a experiência concreta, como necessaria a organizaçao 
dos grupos em luta de hegemonia. Aparece como "a Su- 

per-estrutura necessaria de uma_determinada estrutura". (GRAMS- 

CI, 1978:65). E também vem depois, como resultado das lutas or- 

ganicas em forma de "identidade e consciência de classe"; vale- 

ria dizer, em forma de "bloco historico". _ 

- .

4 

Articulada ao proposito de construçao do "bloco histori-

1

«



i 

' 25-6 

co", ou seja, de uma ideologia dos dominados que se contrapõe à 
ideologia dos' dominantes, esta nas "Concepções/Diretrizes 
(.;..)" a destacada funçao da Educação: 

"Fortalecer a luta dos Movimentos Populares, for- 
talecer o Novo Sindicalismo, criar formas dei con- 
tra-hegemonia, fortalecer, enfim, as lutas, das 
classes populares significa um processo de 'eleva- 
ção da cultura geral das massas' (GRAMSCI) e, para 
tanto, necessita-se produzir sempre mais 'intelec- 
tuais orgânicos das classes populares, capazes de 
exercer o papel de direçao de sua classe e da so- 
ciedade em sua totalidade, o que significa a ele- 
vação da cultura politica e tecnica dos trabalha- 
dores. Neste projeto todo de construçao e educaçao 
popular, cabe aos trabalhadores intelectuais o pa- 
pel preponderante de assessorar os Movimentos Po- 
pulares atraves de processos de pesquisa,, forma- 
çao, capazes de contribuir na mediaçao do projeto 
historico das classes populares." (VIANEI, l988b). 

A Educaçao consta ai, com a funçao de "meio de implanta- 
ção é consolidação da ideologia, pretende tornar coesa a classe 

' 

. ~ (grifo do autor) que a gera. Pretende formular uma conceituaçao 
que reproduza a situação da classe" (CURY, l985:48). Pretende,

~ enfim, ser o instrumento substantivo da implantaçao da nova he- 
gemonia, hegemonia como supremacia - capacidade de direçao cul- 
tural e politico-ideologica de uma classe social sobre o .con- 
junto da sociedade. « 

A hegemonia e entendida, portanto, como categoria inter- 
pretativa, que 

' "permite pensar um processo de relaçao intelec- 
tual-massa que tenha em vista a formação de uma 
nova cultura superadora da' alienação porventura 
existente no senso comum. O que significa, final- 
mente, a inversão de uma direçao politica dominan- 
te em vista de uma nova concepção de mundo." 
(CURY, l985:49). 

Mas tambem e entendida, a hegemonia, como instrumento de
¿,
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~ transformaçao. Ainda segundo Cury, como instrumento politico. 

'."Como instrumento de uma nova hegemonía.(que o è
 enquanto deseja correlacionar o conhecimentoc a 

transformação das relaçoes sociais), reivindica a 
superação do conhecimento protetor da praxis inau- 
têntica." (CURY, 19a5z49›. 

Assim, a atuação da educação se da no sentido de intro- 
duzir ou produzir um conhecimento novo capaz. de reformar as 
consciências e, por conseguinte, afastar "a hegemonia de manuâ 
tenção", afastar a ideologia da dominação usada como instrumen- 
to para encobrir a realidade. ~' 

' 

'

Í 

_ "Neste sentido, a hegemonia É um fato filoscfico, 
porque leva em conta a historicidade do conheci- 
mento e um projeto de transformação real.- (....) 
Assim, o ato de conhecer, implícito na relaçao pe- 
dagogica, produz uma contraposiçao entre os sujei- 
tos, quando as super-estruturas oferecem a possi- 
bilidade de intuír as contradições. O que quer di- 

, 
zer que, seja na revelação das contradições, seja 

'na sua ocultação, o ato do conhecimento e um ato 
de poder, uma vez que introduz comportamentos con: 
formes (grifq do autor) a uma determinada moral e 
cria uma histëria nova." (CURY, 19s5z49-50). 

Neste caminho, o Vianei se propõe a uma pratica.de edu- 
cação enquanto "exercicio de contra-hegemonia". Propõe a supe- 
ração de principios fundamentais do capitalismo, como a divisão

~ social e tecnica do trabalho, atraves da cooperaçao no trabalho 
~ ^ ~ - espaço da produçao da consciencia. Cooperaçao que gera orga- 

nicidade e identidade de classe. Assim, esta tarefa- de con- 
tra-hegemonia significa uma tarefa de Educação como práxis 

_._ ~ criadora (VAZQUEZ) de transformaçao do real, que se expressa no 
interior da filosofia da praxis. E o "Projeto HistÓrico~ das 
classes populares" a que se refere o Vianei so pode ser visto

~ como algo inacabado. Isto e, um projeto em continua elaboraçao
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' 

historica - enquanto conhecimento e enquanto açao transformado- 
ra -; da~a ideia de processo contínuo de educação, processo de

~ construçao de uma nova hegemonia (a Sociedade Nova), a 'partir 

de mediações. É evidente a opção do Vianei de assessoria aos
~ militantes e de mediaçao. V 

"O fulcro_devera ser~o processo de formaçao perma- 
/ nente - momentos formais e informais -, objetivan- 

do a produçao de uma base teorica construida a 
partir do real concreto para a autonomia, para' a 
identidade de classe, para a democracia, para a 
criatividade e à Revolução c....)." (VIANEI, 
19ô9b). 

`
I 

b) Um trabalho educativo de mediação; É mediação é-cons- 
tantemente trazida a tona pelo Vianei nos seus discursos e ,nas 
suas praticas. É tomada como uma forma de definir o seu papel 

~ _ H ~ como instituiçao de educaçao popular. Medíaçao do Projeto His- 
torico das Classes Populares", conforme aparece nas "Concep- 

.., ~ ~ ~ çoes/Diretrizes (....)"; mediaçao de contradiçoes, mediaçao das 
forças favoráveis (....) O Vianei se auto-define como um espaço 
de mediaçao, um espaço dialético - ao mesmo tempo em que pro- 

' , ~ duz, e produzido - de contruçao de alternativas para as classes 
populares (especialmente do campo). Mas nao e apenas uma au- 

-.‹ ' ~ to-definiçao restrita ao quadro de profissionais da educaçao 
1 z ~ popular, da pratica do Vianei. E uma definiçao produzida e as- 

sumida também pelos Movimentos e Organizações Populares na ex- 
~ f f pressao de seus proprios dirigentes. O Vianei e, portanto, -um 

locus mediador dos interesses das classes que o produzem, inte- 
‹ ~ resses que expressam a contradiçao fundamental existente entre 

as classes antagonicas. Portanto, o Vianei é um locus mediador
~ de contradiçoes; Segundo Cury, podemos dizer que, no caso das 

sociedades divididas em classes, uma das formas de que se uti- 
lizam as classes dominadas para ter acesso a sua propria ideo- 
logia passando antes pela critica a ideologia dominante, e a
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criaçao de
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"suas prcprias agencias, que elaborem padrões al- 
ternativos em relaçao aos identificados com a do- 

~ ' 

minaçao burguesa. Isso quer dizer que a luta pela 
direçao da sociedade se da tambem na concepção de 
mundo, o que torna importante a figura¿do intelec- 
tual que conduz esta luta no nivel superestrutu- 
ral." (CURY, 1985zõ2). 

.
/ 1 r Intelectual ai e entendido como mediador. E o Vianei, 

neste caso, é entendido como um intelectual coletivo, mediador.

I

~ 

"Mediador dos interesses dos Movimentos e organi- 
zações populares rurais junto ao Estado, ao nego- 
ciar a contribuição-deste no projeto de apoio a 
pequena produçao. Mediador das necessidades econo- 
micas dos trabalhadores rurais, mediando recursos 
financeiros. Mediador dos interesses politicos 
propriamente ditos de diversos segmentos populares 
da regiao, ao promover analises de situações e ao 
prestar assessoria nas conjunturas (....). 
O exercicio do papel de mediação dos interesses 
das classes populares - quase sempre mal explici- 
tados e contraditorios -, numa perspectiva de 
construçao de um projeto historico claro, amplo e 
organico, entendemos deva ser sempre a tarefa do 
Vianei." (VIANEI, l988a:54). 

Mediaçao, nesta pratica do Vianei de pensar e agir sobre 
o real para transforma-lo, e entendida na forma que CURY a de- 
fine: a categoria que

1 

"expressa as relaçoes concretas e vincula mutua e 
dialeticamente momentos diferentes de um todo. 
(....) O conceito de mediação indica que nada e 
isolado. Implica, entao, a afastamento de suposi- 
ções irredutiveis e sem sintese superadora. Por 
outro lado, implica numa conexão dialetica de tudo 
o que existe, uma-busca de aspectos afins, mani- 
festos no processo em curso. 
(....) Essa categoria deve ser ao mesmo tempo re- 
lativa ao real e ao pensamento. Enquanto relativa 
ao real, procura captar o fenomeno no conjunto de

U»
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_ 
Fica claro o carater historico da medíaçao noz entendi- 

mento do Vianei quando se afirma, por exemplo, referindo-se aos 
seus educadores 
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suas relaçoes com os demais fenomenos e no conjun- 

`. . 

to das manifestaçoes daquela realidade de que ele 
e um fenomeno-mais ou menos essencial. Concreta- 

z ' 

. f z mente isso e somente possivel atraves da histori- 
cizaçao desse fenomeno. A Historia e o mundo das 
mediações. E ao Historia, enquanto movimento do 
proprio real, implica o movimento das mediações. 
Assim, elas sao históricas (....) Enquanto relati- 
'vas ao pensamento, permitem a não petrificaçao do 
mesmo, porque o pensar referido ao real se integra 
no movimento do proprio real.

_ 

(....) Por outro lado, as mediações. abrem espaço 
para que as teorias se concretizem, tornando-se 
guias das ações. Nesse sentido, sem as mediações, 
as teorias se tornam vazias e inertes e sem as 
teorias, as mediaçoes se tornam cegas ou caclhas." 
(CURY, 1985z43-44). 

r I ~ 

"Entendemos que o mediador deve ser um elemento o 
mais orgânico possivel aos interesses e vontades 
mediadag - no caso do Vianei, aos Movimentos e 
organizações populares da Regiao Serrana de Santa 
Catarina, que ajudam a compor as classes populares 
da Nação -, porem esta organicidade nao se estabe- 
lece por decreto. É uma construçao historica, que 
depende tambem do aumento da capacidade das clas- 
ses populares (mediadas) de expressar com clareza 
as vontades e, por conseguinte, ser cada vez mais 
elas mesmas o artifice de seu proprio projeto his- 
torico, fazendo.com que o mediador se transforme 
tão somente em instrumento de trabalho - uma fun- 
ção." (VIANEI, 19eaaz55›. 

Noutro momento, referindo-se a funçao do Vianei numa si-
~ ' ~ 

tuaçao histórica concreta (momento pos-eleiçoes de novembro de 
l988), se define como mediador do real e ao mesmo tempo do pen- 
samento:' 

` "Ãs entidades como o Vianei, no seu contexto par- 
ticular, cabera doravante, mais do que nunca, es-
¿
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tar atentas aos ventos nacionais e locais da poli-~ 
tica e da economia e promover o debate e a infor- 
maçao junto aos Movimentos e Organizações Popula- 
res no sentido da construçao de uma visao mais am- 
pla e critica da realidade que se empenham em, mu- 
dar. Assim, a busca de articulações mais estreitas 
com outras entidades analogas ao Vianei, do Estado 

- de Santa Catarina e de outros Estados, bem como. a 
busca da ampliação das articulações dos proprios 

` Movimentos e organizações populares diretamente, 
devera ser um ponto prioritario de nossa açaol pe- 

. dagogica. Entendemos estar sendo urgente, no Bra-
L 

- 
' ~ sil, acelerar os processos de construçao de uma 

cultura nacional, que encerre, tanto quanto possi- 
* vel, sem eliminar as particularidades, uma estra- 

› tegia unificada de construçao de um modo alterna- 
tivo de se viver. . 

Portanto, alem da atenção especial que se haverá 
de dar aos Movimentos e Organizações Populares da 
Regiao Serrana nas suas incursões ou relaçoes. de 
conflito com o poder local, no sentido de cons- 
truir uma unidade entre os diversos municipios no 
que tange a principios e estrategias, havera tam- 
bem, com o mesmo sentido, de se estreitar laços de 
cooperaçao, apoios mutuos com organismos e movi- 
mentos de ambito nacional e estadual." (VIANEI, 
l988a:l2-13).

u 

A citação acima foi posta no relatorio de 1988 em forma
~ de perspectivas de açao doÍVianei para o ano subseqüente.¬ As 

praticas que dai decorreram, conforme registros do proprio Via- 
nei e conforme depoimentos_ de trabalhadores, ~que participam 

~ z deste universo de mediaçoes como sujeitos historicos, confirmam 
tais perspectivas. Isto é, de fato o Vianei tem exercitado uma 
funçao de intelectual coletivo mediador dos Movimentos e orga- 
nizações sociais (do campo) na regiao. 
p Alguns depoimentos de dirigentes desses Movimentos e or- 
ganizações ajudam a ilustrar e confirmar esta observação.' Foi 
reunido em 02.09.89 o "Conselho do Fundo de Credito Rotativo", 
um grupo de trabalhadores rurais escolhidos entre os mais des- 
tacados dirigentes. Esta reunião tinha por objetivo especifico

\
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avaliar a pratica do Vianei. Foi instalado um serviço de secre- 
~ ' 

taria para registrar as falas e conclusoes que seriam assumidas 
por todos os presentes. Alertado 

ç 
da, duplicidade de sentido 

para aquela reunião - um momento da própria práxis e a elabora- 
~ ~ çao desta dissertaçao -, o grupo discutiu livremente. A discus-

l 

lv GU 1 

sao partiu de uma questao de fundo lançada pelo coordenador do 
Vianei, que é o mesmo autor desta dissertação. E foi antecedida 
de uma retomada de discussao sobre certas categorias freqüente- 
mente dtilizadas como instrumentos de analise e de luta¿ pelos 
educadores do Vianei e pelos próprios dirigentes reunidos. Ca- 
tegorias como "Projeto Historico" (Hegemonia), "Mediação", "Or- 
ganicidade" e "Autonomia", que deveriam orientar o grupo naque- 

~ . ~ le momento de avaliaçao do Vianei. A questao lançada: o enten- 
dimento.sobre o Vianei na Regiao Serrana, V 

_. - na relaçao com os trabalhadores organizados: sindica- 
tos, associações e grupos de cooperação, movimentos populares; 

~ ~ - na relaçao com os trabalhadores nao organizados; 
- na relaçao com outras entidades: Ígreja; Estado, ou- 

tras. 
As respostas se referem sempre ao contexto limitado a

~ Regiao Serrana de Santa Catarina. Vejamos alguns destaquesz- 
"Ao nivel da Regiao Serrana ha muitas instituições. com 

. ~ 1 propostas, mas com proposta de transformaçao so conheço o Via- 
nei." 

"O Novo Sindicalismo so se fala a partir do Vianei." 
"O Vianei e o que liga campo e cidade. É a força articu- 

ladora dos trabalhadores na Região Serrana." 
"O Vianei leva os dois juntos: o teórico e o economico." 
"Costumavamos ir atras do que o 'padre dizia.- A gente 

concordava e obedecia. Não tinha alternativa." ' 

"Agora, com o Vianei, ha um trabalho de conscientização. 
' 1 

O povo vai conhecendo a sua historia."
` 

"O que o povo acha bicho de sete cabeças e a proposta de
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socialismo que o Vianei leva. Tem muita gente contra o Vianei." 

` ~ ~ A 1 "Entre os que nao tem conhecimento, acha-se que e o Via- 
nei que leva o socialismo." 

"Os capitalistas dizem que o socialismo e do Vianei e 

nãoídos trabalhadores." 
} 

'

_z "Os tecnicos da ACARESC acham que o trabalho do Vianei e 

da CPT dispersa o povo em vez de unir. Divide. Gera o. conflito 
, . entre os proprios trabalhadores." - 

. \-c) Na práxis; negar o velho para Íconstruir o novo: a 
contradição é uma categoria interpretativa do real, mas também 
, . 

9
â

í 

- "ela propria existente no movimento do real, como 
motor interno do movimento, jã que se refere ao' 
curso do desenvolvimento da realidade." (CURY, 
i9s5z3o). -

~ Tomamos a contradiçao principalmente por este lado, o de 
ser-uma força do movimento, que nega e destroi para criar o no- 
vo. O novo e sempre o resultado da superação da contradição. A- 

~ ~ I contradiçao nao existe na coisa em si, so existe no movimento 
de transformação da coisa. Contradição e a propria negaçãol da 
coisa em si. Não convivem a negação e a afirmação estática e 

-_. z 1 harmonicamente. Nao se suportam; dai, o continuo movimento pela 
superação, movimento que transforma a coisa velha no novo - um 

. 

.-.. 1 novo que ainda nao e, totalmente, o seu presente e que nem dei- 
xou de ser, totalmente, o seu passado, mas ja tem no. seu pre- 
sente o seu futuro em forma de perspectiva de novas transforma-
~ çoes. _

_ 

. Mas, se de um lado a afirmação e a negação não se supor- 
tam e vivem a tensão da destruição de uma e outra, de outro la- 
do, uma nao existe sem a outra. Ao mesmo tempo em que se opoem, 
os contrãrios se impregnam mutuamente. (CURY). 

"Assim, a realidade no seu todo subjetivo-objetivo 
LL/"

Ã
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e dialetica e contraditória, o que implica a cen- 
tralidade deste conceito na metodologia proposta: 
o metodologia do 'oz~á×1o.~ (CURY, 19s5z3o).

~ Tomamos a contradiçao, essencialmente, do ponto_de vista 
historico, admitindo, assim, que o homem, um ser mediado, e_ ao 

' 1 ~ mesmo tempo mediador da historia - mediador de contradiçoes. 
~ _ Na sociedade capitalista, a contradiçao fundamental na 

historia se-revela na luta de classes. Ou seja, a luta de clas- 
sestê o movimento-expressão da contradição intrínseca ao capi- 
talismo, e que faz a sociedade avançar. 

' ~ Assim, entendemos a contradiçao como algo a ser .mediado 
nesta tensão, de modo a que o avanço se de no sentido da nega- 
~ ~ z ~ ' 

çao/superaçao do conteudo de negaçao do capital, que quer di- 
zer, uma praxis criativa ou transformadora. 

_ Damos Ênfase, portanto, a capacidade criativa do homem 
- ~ 

no papel ativo de mediador de.contradiçoes no movimento da his- 
toria. 

"Os homens, como sujeitos, fazem a historia. As 
relações de produçao sao construídas por classes 
sociais historicas e pgdem ser modificadas por 
elas." (CURY,_1985:34). 

O exercicio desta práxis se da nas relaçoes sociais con- 
cretas, não e uma abstração. 

"Por isso, a superação da realidade capitalista, 
em termos dessa ossatura (grifo do autor) [econo- 
mia como ossatura das relaçoes humanas), e deter- 
minada pelo nivel das lutas de classe, ou seja, 
pelo desenvolvimento das contradições das relaçoes 
sociais." (CURY, l985:34). 

No seu contexto, o Vianei e um mediador ativo da histo- 
ria. Um ator coletivo que atua no sentido do aguçamento de con-

~ tradiçoes. Nos depoimentos dos trabalhadores dirigentes, regis- 

‹‹:fq
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trados antes, aparece esta perspectiva: 

' "(....).o trabalho do Vianeí (....) dispersa o po- 
vo em vez de unir. Divide. Gera o conflito entre 
os proprios trabalhadores." 
"Onde a força do trabalhador e pequena, ai o Via- 
nei e acusado de 'comunista', fazer baderna." 

I . ha Nesta praxis, o aguçamento das contradiçoes se evidencia 
na medida da tomada de consciência, por parte dos trabalhado- 

,\ ~ F 

res, da`sua condiçao constante de expropriado, de negado, da 
š.. ~ ' - 

destituído pelo capital. Aguçam-se as contradiçoes na medida de 
~ - ~ insurreiçoes dos trabalhadores que vao forjando resistência 

_ A _ contra as forças concretas que tentam mante-los sempre na con- 
formaçao com as relações vigentes. Neste processo, muitos se 
insurgem logo, outros não o fazem, "Preferindo" o conformismo, 
dai o "conflito entre os proprios trabalhadores". 

Tanto a insurreiçao na luta pela.transformaçao da reali- 
dade capitalista quanto o conformismo, são uma pratica, e como 
tal não sao.espontãneas. A insurreição é uma pratica de classe 
no sentido de superar a sua condiçao de classe (subalterna): 
uma pratica motivada por agentes históricos orgânicos a propria 

V r ~ classe, que atua no sentido de explicitar o carater de negaçao 
do capital. O conformismo e a pratica da não-pratica da classe 
subalterna, mantida pela ação ativa das classes dominantes - os 
agentes do capital - que agem no sentido de inculcar na classe 

~ ~ z subalterna uma visao distorcida e falsa do real, uma visao de 
1 ~ mundo a-historica. Os dois casos implicam uma relacao social de 

persuasão; Vale dizer, uma relação de educaçao. 
_ 
A atuação do Vianei, como agente de educação, da-se no 

sentido da persuasão para a insurreiçäo que gera resistência. 
~ ` 

No sentido da apreensao, pela classe subalterna, do processo 
historico na sua dimensão de contradição. 

r ~ "Agora, com o Vianei, ha um trabalho de conscientizaçao. 
O povo vai conhecendo a sua historia."

\
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~ 1 Veja-se que o Vianei nao e o conscientizador, mas com 

ele na um trabalho de conscientização. '

' 

Nos processos educativos coordenados ou assessorados pe- 
lo Vianei, a "conscientização" e tomada como processo de supe-

~ raçao do senso comum, processo que toma como ponto de partida o
x 

proprio senso comum e as condições concretas que o produzem. 
Tenta-se, assim, fazer do processo educativo uma busca empreen- 
dida por todos os sujeitos da educação, de identificação das

~ contradiçoes fundamentais a serem superadas. 
Educação nesse sentido se.contrapÕe a processo de incul- 

cação de ideologias externas, embora também se recorra as ideo- _
K 

logias externas como meio de produçao de contra-hegemonia. 
* 

_ 
' ~ r Entendida assim, a educaçao e basicamente a_ busca da 

IU ` / construçao de unidade entre teoria e pratica, o que implica. em
~ dizer da criaçao de ideologia.propria, interna ao movimento de 

transformação, unificadora, libertadora. 
~ ~ ø A educaçao, portanto, como funçao do Vianei, e entendida 

,
» 1 1 z como uma pratica social que ocorre no nivel do pensar e do fa- 

zer. 
"O Vianei leva os dois juntos: o teórico e o 'economi- 

co'-" ' 

Encontra-se em todos os documentos do Vianei que expli- 
citam sua pratica que são os vieses da politica e da tecnica, 
ou do politico e do economico, ou da politica e da produção, o 

~ ` 

seu campo de açao educativa. Vieses que devem ser encarados ar- 
ticuladamente nos processos educativos que buscam a transforma- 
çao da sociedade capitalista. 

f 1 - 

. ~ ~ Dai, as praticas de mediaçao das.contradiçoes serem en- 
caminhadas deliberadamente pelo Vianei, como agente da práxis, 
no sentido de não apenas negar a negação, mas de propor e afir- 
mar o novo. É muito comum no seu discurso a "busca de alterna- 
tivas", politicas e econômicas, para as classes populares, ca- 

~ 1 1 pazes de geraçao de poder. E da pratica do Vianei coordenar 
V 9:

"
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~ ~ r processos de educaçao enquanto formaçao teorica, bem como coor- 

denar e estimular processos de produção "diferentes". Diferen- 
tes do estabelecido no capitalismo..Os grupos de trabalho asso- 
ciativo, como .as Associacoes de Pequenos Agricultores e os

x 
-4 f ~ _ Grupos de Çooperaçao Agricola sao bem um exemplo. '

1 ~ ~ 1 
* Sao processos coordenados de formacao teorica e de busca 

de alternativas tecnicas para a melhoria das condiçoes de vida 
dos-subalternos.

. 

São processos de educaçao onde todos os sujeitos se 
` ~ transformam. É perceptível pela qualidade e pela extensao das 

lutas de resistência das classes subalternas da região, nos ul- 
, 

, . 

timos tempos, um processo intenso de produçao de homens e mu- 
lheres novos- Sujeitos históricos que se produzem como tal no 
dia-a-dia das lutas concretas pela terra, pela saude, pelos 

'

› 

preços, pelos direitos negados... Que se produzem novos ao teo-
~ rizar sobre as suas lutas, na sua propria escola de produçao de 

cultura politica nova. 
Esta "escola" é um espaço construido historicamente, is- 

to e, a partir de e consideradas as condicoes concretas, mas, 
de qualquer modo, e um espaço deliberadamente construido e que 
funciona como constante persuasor dos dirigentes populares para 

` ~ que avancem sempre mais no caminho da.construçao da supremacia, 
e persuasor da classe-em-si (subalterna e submissa) no sentido 
de se produzir novos atores ativos, novos homens e mulheres no- 
vas. 

Podemos assim entender o Vianei como uma entidade alter-
~ nativa de educaçao das classes populares formada por educadores 

profissionais e pelos demais sujeitos da pratica educativa, su- 
jeitos históricos que compõem as "classes-para-si" na região.

~ Uma entidade de educaçao que atua na busca constante de produ-
/ ~ 1 

çao da praxis transformadora. Uma entidade que a cada dia~ pro- 
duz sujeitos históricos e eéacadacfia produzida pelos sujeitos 
trabalhadores - da educação, da roça, da fabrica. Um espaço
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educativo cuja definicao pode ser comparada ao que o jovem 
GRAMSCI escreve sobre uma escola de operários na Italia de 
1919?

w "A nossa escola e viva porque vos, operarios, lhe 
trazeis a melhor parte de vos, o que a fadiga 
(....) não pode enfraquecer: a vontade de vos tor- 
nardes mais esclarecidos. Toda a superioridade da 
vossa classe (....) vemo-la expressa nesse desejo 
que anima uma parte cada vez maior de vos, desejo 
de adquirir conhecimento, de vos tornardes capa- 
zes, donos do vosso pensamento e da vossa ação, 
artifices diretos da historia da vossa classe." 
(GRAMSCI, 1977z98). 

Esta vida, esta vontade e superioridade são sentidas nos 
trabalhadores que se articulam no e com o Vianei, não sem mo- 
mentos de desanimos,*inseguranças, perplexidades e baixas con- 
cretas, resultado mesmo de sua abertura a dinâmica da historia, 
mas, antes de tudo, um processo ativo. 

Para concluir, entendemos o Vianei assim: 

"a escola (que) continuará e trará os frutos que 
lhe for possivel: esta aberta a todos os aconteci- 
mentos, qualquer caso podera afastar e dispersar 
amanha todos nos que hoje nos agrupamos a volta 
dela, comunicando e recebendo dela um pouco de ca- 

z z - z ` 

lor,_da fe que nos e necessaria para viver e para 
lutar; o balanço-fa-lo-emos depois, mas por agora 
assinalamos isso no ativo." (GRAMSCI, l977:98).

í
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^ NOTAS
X

\ 

O ISER (Instituto de Estudos da Religiao) organizou- e pu- 
blicou recentemente um estudo, com participacao de diversos 
autores sobre as chamadas Organizaçoes Nao-Governamentais. 
Neste estudo estao relacionadas mais de 1.200 ONGs, somente 

, _ 

no Brasil. O estudo do ISER nos ajudara muito ao estudar 'o 

Vianei, este tambem uma ONG que ser enquadra perfeitamente 
... _ na descriçao daquele objeto pesquisado. '(Ver: zISER. Sem 

fins lucrativos - as- Organizações Não-Governamentais~ no 
Brasi1,.1=‹1o de Janeiro, 1988). _l 

O projeto inicial do Vianei - enquanto uma proposta articu- 
lada de educação popular - e um documento resultante de um 
curso de especializaçao concebido essencialmente na pers- 
pectiva de categorias gramscianas, curso realizado na Uni- 
versidade Santa Úrsula do Rio de Janeiro, em 1983, com um. 
corpo basico de professores arregimentado Ano IESAE/FGV 'e 

noutras universidades, dentre, principalmente, os que pen- 
savam a partir de categorias gramscianas. Deste curso para 
ticipou e elaborou aquela primeira proposta o então. e até 
hoje coordenador do Vianei. Desde aquele momento do curso, 
e ate hoje, o Vianei tem contado com assessorias e, em es- 
pecial, tem contado com uma consultoria efetiva de- profes- 
sores universitarios que trabalham teoricamente muito na 
'perspectiva'gramsciana;` ,Í "' 

‹ _¬«-.'. ;_`§. 
Ainda o Vianei tem mantido estreitos contatos com o Curso ~ ' 1 de Mestrado em Educaçao da UFSC, originalmente tambem pro- 
jetado sob a perspectiva de categorias sugeridas por Grams- 
ci e executado hegemonicamente nesta perspectiva tanto 
quanto pode ser afirmado sobre o que foi trabalhado com a 
primeira turma daquele curso, iniciado em 1984. Naquela 
primeira turma o Vianei esteve presente, com um~ de seus 
educadores, o seu coordenador. Esta presença no curso - 
presença que nao dispensou a continuidade da pratica de 
trabalho daquele educador, no Vianei - foi mais um instru-- 
mento que contribuiu decisivamente na elaboração teorica do 
Vianei como esta hoje. Esta dissertação mesma - em "grande 
parte produzida a luz de categorias gramscianas - ë uma re- 

. 1 , sultante desta presença no curso articulada com af pratica` 
do Vianei. E entendemos ser esta dissertaçao uma contribui-

\
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ção ao Vianei, enquanto se pretende um espaço de mediação , . teorica do seu projeto educativo. ' 

Estas falas são de trabalhadores rurais que exercem funçao 
de direçao junto as organizações. Estão contidas no relato- 
rio/registro da reuniao do Conselho do Fundo de Crédito Ro- 
tativo do dia O2.09.89, na qual se fez uma analise do papel 
e avaliacao do desempenho doivianei. O que está registrado 
e de concordância de todos os participantes da região. 

CURY justifica a práxis humana afirmando que a economia não 
e algo dado per si; se vista assim, se transforma em fator 
autônomo e fetiche. É uma produçao humana e "os produtos 
humanos não são uma verdade em ultima- instancia, pois em 
suas raizes eles são produtos mesmo, produtos do homem como 
sujeito objetivo, criador da realidade social". E acrescen- 
ta que "esta é a determinação materialista do homem como 
sujeito.objetivo, que» do pressuposto da societas' rerum 
(grifo do autor) cria a realidade social e humana. Neste 
sentido se explica a economiaCwmo”estrutura fundante da ob- 
jetivaçao humana super-estrutural. A economia como ossatura 
das relaçoes humanas (grifo do autor) e primaz porque tem 
um significado central, no que diz respeito a práxis huma- 
na, na criaçao da realidade humana". (CURY, 1985234).



NOTA FINAL 

1 ~ , Este trabalho e um momento de reflexao sobre uma histo- 
z ~ ria viva. E um processo de reflexao inserto num processo maior, 

inserto.no proprio objeto refletido - a práxis de segmentos das 
~ › classes populares da Regiao Serrana de Santa Catarina. Como

~ tal, como processo integrante da historia viva, nao e passível
~ 

de conclusao. 
. A fala se da sobre um momento recortado na historia e a

~ partir de uma determinada situaçao estrutural e conjuntural e a 
motivação desta fala se situa principalmente no campo da ação

~ transformadora da estrutura. Portanto, ao invés de conclusoes
~ teóricas acabadas, o possivel e concluir que esta dissertaçao 

mesma tem como carater fundamental a mediação. Ela e um momento 
~ 1 1 ~ de mediaçao teorica de uma historia em construçao, onde o au- 

tor, como mediador, procura articular as praticas concretas com 
teorias que vem dando suporte a estas praticas e, ao mesmo tem- 
po, abre novas perspectivas teoricas para a leitura do real e 

~ 1 para a sustentaçao da praxis transformadora empreendida pelos 
sujeitos históricos. O proprio autor e um destes sujeitos his- 
toricos, que se articula com os demais sujeitos da pratica para 
formarem sujeitos coletivos. Esta articulação, sempre na expec- 
tativa de construçao de consciencia critica, se da com atores 

1 ~ 1 
de diversos niveis de compreensao teorica do mundo e de diver- 
sos graus de inserção nas praticas dos Movimentos Sociais. As- 

. lu; 
› nv I 

sim, esta dissertaçao, como medíaçao, e parte integrante de uma 
açao educativa onde os atores sociais se controem sujeitos his- 
tóricos.

l
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Sujeito históriçg, aqui, visto na sua plenitude, e a mu- 
lher e é o homem novos, senhores conscientes - fim ultimo da 
ação educativa. Visto no processo de sua propria construçao e o 

~ r ator mediador de contradiçoes, interventor na historia, que in- 
tervém para faze-la, e nela se faz e se refaz, ressurgindo sem- 
pre mais como ator coletivo. 

. ~ 1 , Por outro lado, esta dissertaçao tem tambem um carater. 
acadêmico, cujas formas nem sempre foram possiveis de conciliar 
com o carater de práxis a ela inerente. O projeto formal,. as 
regras, os prazos, o formato proprio, em muitos momentos¬ fun- 

~, cionaram como agentes de desestímulo ao ato de elaboraçao 'do 

autor, dado o-seu carater de "camisa-de-força", de enquadramen- 
to de um objeto que é essencialmente dinâmico. Todavia, em que 
pese as limitações impostas, ha que se reconhecer que tais for- 
malidades contribuiram para a elaboração do pensamento enquanto 

~ 1 A sistematizaçao de uma pratica. A nossa experiencia tem mostrado 
que o "pensar livre" nem sempre e eficiente no enfrentamento da 
realidade, principalmente pela indisciplina que lhe é comum e 

que o leva a não se efetivar como sistematização.
~ Assim, de um lado, esta dissertaçao se conclui, apresen- 

tando, quiça, certas dissonancias com as normas estritamente acadêmicas. A 
¬'‹_ 

_ - -~~~ -,- - .' 1 ' -
. 

que julgamos mais¿importanteMe a diferença~entre o que zse ,'pre\niaV g 
no~ 

projeto inicial como necessario a ser trabalhado e o que efeti- 
vamente se fez. O projeto foi elaborado num determinado momento` 
da práxis dos Movimentos Sociais e do Vianei, que antecedia 
acontecimentos históricos analisados neste trabalho. Neste tem- 
po, que vai desde a elaboração do projeto até a conclusao desta 
dissertação, a ação educativa construiu novos sujeitos e, prin- 
cipalmente, construiu o Vianei, conduzindo-o a patamares que
~ nao poderiam ser antevistos, dai a impossibilidade de uma dis- 

~ A sertaçao rigorosamente dentro dos parametros da proposta ini- 
cial. 

De outro lado, a dinamicidade do objeto focado - espe-

â
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cialmente a pratica educativa do Vianei na relaçao com os Movi- 
mentos Sociais - exigiu que o trabalho fosse além da proposta 
inicial; E o recorte do objeto e do tempo para efeitos de apre- 

~ " 
Í \ z 1 sentaçao de um produto final a academia tambem foi alem, na me- 

dida em que foi adaptado, dentro do-possivel, as exigências da
~ práxis, e nao o contrario. Este recorte tinha que obedecer em 

primeiro lugar aquelas exigências, isto e, o nosso compromisso 
~ ~ social primeiro e basico na elaboraçao desta reflexao é com a 

~ . ~ acao transformadora dos Movimentos.Sociais na regiao e do. Via- 
nei, atores coletivos dos quais somos ou estamos nos construin- 
do parte orgänica. 

j
_ -

É 

Esta relaçao de compromisso social nos alimentou uma 
inevitável e constante paixão durante todo o trabalho. Uma for- 

~ 
, ~ te paixao pelo saber sobre o objeto e, principalmente, paixao 

pelo objeto.
_ 

Tal sentimento não nos parece comum em trabalhos de ca- 
rater academico, ou melhor, não e comum admitir-se assumir' a 
paixao como elemento de elaboração do saber.' P 

I ~ Procuramos evitar o assedio da paixao cega, que nos te- 
ria levado,.certamente, ao discurso meramente opinativo e sec- 

, ~ r tario. Mas nao evitamos, ao contrario, assumimos e criamos con- 
_, ~ ~ diçoes de produçao e reproduçao do sentir o objeto e do sen- 

tir-se um com o objeto. Se-isto tem riscos de excesso de subje- 
tividade - e tem -, evita-se um outro risco maior (este sim ne- 
fasto), o que GRAMSCI (l978:lOl) chama de pedantismo e filis- 
teismo. 

Segundo GRAMSCI: 

"O erro do intelectual consiste em crer que se pos- 
sa saber (grífo do autor) sem compreender e especi- 
almente sem sentir e ser apaixonado (nao so' Ípelo 
saber em si, mas pelo objeto do saber), isto e, em 
crer que o intelectual possa se-lo (e não um puro 
pedante) se distinto e afastado do povo-nação, is- 
to e, sem sentir as paixoes elementares do npovo, 
compreendendo-as e, portanto, explicando-as e jus- 
tificando-as na determinada situação historica, e
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referencíando-as dialeticamente as leis da historia 
a uma superior compreensão de mundo, cientifica e 
coerentemente elaborada, o 'saber';_nao se faz po- 
litica-historia sem esta paixao, isto e, sem esta 
conexao fundamental entre intelectuais e povo-naçao 
Na ausencia de tal nexo, as relações do intelectual 
com o povo-nação ou reduzem-se a relações de' ordem 
puramente burocrática, formal; os intelectuais tor- 
nam-se uma casta ou um sacerdocio (o ~¢hamad0 Can- 
tralismoÀorganico)."

~ Por fim, esta paixao que nos esteve presente no decorrer 
do trabalho, pode teqéconduzido a fala no sentido de entender o

~ Vianei como algo firmado e irreversível na historia da Regiao 
-` Serrana de Santa Catarina. Quanto a isto, ainda e tempo de di- 

zer que entendemos que o Vianei, enquanto força social - uma 
ONG -, enquanto espaço institucional onde os movimentos e orga-' 
nizações populares da região se articulam e elaboram`o seu sa- 
ber e a sua identidade de classe, enquanto, enfim, uma "escola 
de cultura", pode a qualquer momento acabar ou sofrer reveses 

- ~ traumaticos e irreparayeis. Isto porque - repetindo uma citaçao 
de GRAMSCI (1977:98) - "esta aberta a todos os acontecimentos,

~ qualquer caso podera afastar e dispersar amanha todos nos que 
hoje nos agrupamos em volta dela".

~ 
- Entretanto, nao temos duvidas de que a práxis ja se fez 

historia. A práxis dos proprios Movimentos Sociais e a práxis
~ do Vianei na relaçao com estes Movimentos Sociahg que aa constnoi 

orgânica, ja e cultura, patrimonio das classes populares da Re-
~ giao Serrana de Santa Catarina. Assim, podera. desaparecer o

~ Vianei, e mesmo os Movimentos e organizaçoes populares que se 
~ 1 ~ formaram e se formam nesta situaçao historica desaparecerao, 

zw mas nao desaparecera a cultura politica e a identidade de clas-
~ 

se que se construiu, nestas relaçoes, entre os subalternos. 
~ ~ Os movimentos e as organizaçoes populares da Regiao Ser- 

rana de Santa Catarina e o Vianei, ao mesmo tempo objetos, su-
~ jeitos e destinatários desta reflexao enquanto experiências 

sistematizadas para realimentar a práxis, são um marco na his-
y.
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toria do povo serrano. Um povo que sempre foi guerreiro nas in- 
dividualidades, mas sempre esteve submisso nas relaçoes de 

classes sociais, apático, subserviente. Este marco na história
~ deste povo é um marco de libertaçao que contribui para que este 

povo se torne guerreiro_enquanto classe.

¢

É)
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ADENDO A / 

Informações complementares sobre o Centro Vianefi 
de Educação Popular 

~ _
' 

Apresentamos a seguir algumas informaçoes de natureza 
mais especifica sobre nosso objeto principal de estudo. Optamos 

. 
‹ , ; por reproduzir trechos de textos é documentos do proprio uso do 

. _ V 
V L ~ Vianei e elaborar.alguns complementos. `

, 

Por isso, algumas informações aparecerão repetidasf em 
primeiro lugar, uma visão geral sobre o que é e o que faz- o 

Vianei. Para isso reproduzimos um folder recentemente elaborado 
` ~ pelo setor de comunicaçao do Vianei. Em seguida, destacamos do- 

cumentos e informes ordenados de acordo com a mesma lógica‹ que 
orienta a pratica do-Vianei, ou seja, uma ordem que evidencia 
"os principios da politica e da `técnica" que interagem nas 
açoes educativas. 
Assim temos: 

a) Folder »

~ CENTRO VIANEI DE EDUCAÇAO: ' 

UMA PRÁTICA DE EDUCAÇÃO POPULAR E TECNOLOGIA ALTERNATIVA 
O Centro Vianei de Educação, cuja entidade juridica é o 

Instituto São Joao Batista Vianei, atua na regiao geográfica do 
Planalto Central de Santa Catarina, compreendendo «fundamental- 
mente a chamada regiao dos Campos de Lages e Campos de. Curiti- 
banos.

~ 
O trabalho de educaçao popular e tecnologia alternativa 

desenvolvido pelo Centro Vianei iniciou-se a partir do trabalho

\
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de um grupo de educadores originário de uma.eXperiência na área 

~ ~ de Educaçao e Cultura na Prefeitura de Lages (gestao 78/83), 
juntamente com alguns agentes de pastoral e técnicos da area da 
agricultura. c 

O Centro Vianei de Educação iniciou suas atividades no 
.-. Í \ ~ ano de 1983 e tem centrado sua atuaçao junto a populaçao-campo- 

nesa, balizado por 2 principios basicos: 
- o principio politico do estímulo e assessoria a orga- 

nizaçao da sociedade civil; 
- o principio técnico de busca de alternativas para a 

~ ~ A produçao camponesa, considerando as questoes economicas, so- 
ciais, culturais e ecológicas. 

¡ . 

O GRUPO DE EDUCADORES DO CENTRO VIANEI 
O grupo de educadores do Centro Vianei e composto por 

profissionais de diversas areas do conhecimento: sociologia, a- 
gronomia, filosofia, comunicaçao, historia, educaçao, teologia 
e contabilidade. Cada profissional, alem de sua competencia es- 
pecifica, é, antes de tudo, um educador popular responsavel pe- 
lo todo. 

_ O TRABALHO.REALIZADO 
O trabalho desenvolvido pelo Centro tem como mola-mestra 

, ~ o processo de formaçao dos trabalhadores rurais, processo esse 
que se da em momentos formais - cursos, seminários, assembleias 
e palestras, e momentos informais - visitas, encontros e asses- 
soria técnica no trabalho produtivo. ' 

Como estímulo a organização da sociedade civil, assesso- 
~ ~. ra a formaçao de Associacoes de Pequenos Produtores Rurais, de 

~ - grupos.cooperativos, a participacao dos trabalhadores nos sin- 
F7 

.

. 

dicatos de sua categoria e nos Movimentos Sociais Populares no 
Campo (Movimento de Mulheres agricultoras, Movimentos dos Atin- 

` ( 

gidos por Barragens etc.).
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_ A assessoria a formaçao das Associaçoes de Pequenos Pro- 
dutores Rurais e grupos cooperativos objetiva, alem do aspecto 
educativo em si, promover a busca de alternativas econômicas 
concretas para a pequena -produção agrícola. Na continuidade 
desse processo, o Centro Vianei estimula e assessora a busca de

~ canais de comercializaçao direta entre pequenos agricultores da
~ regiao e trabalhadores - consumidores urbanos. ' 

Orgânico a estes trabalhos esta o Setor de Comunicação e
~ Documentaçao. Este setor produz boletins informativos, carta- 

zes, cartilhas, audiovisuais e videos, alem de realizar a docu- 
mentação fotografica e gravações em video como apoio e reforço 
ao trabalho de assessoria pedagógica. Conta também com- um~ ar- 
quivo de fotografias e eslaides, fitas cassete e fitas gravadas 
em video de registro da historia dos Movimentos Sociais Popula- 

'

› ~ - res da Regiao Serrana, onde o Centro Vianei atua. Alem da docu- 
~ ~ mentaçao em si dos eventos, o setor de Comunicaçao norteia-se 

por uma metodologia participativa que pretende, além da recupe- 
~ ' I ` 

raçao e registro da historia dos Movimentos, promover a au-
~ to-reflexao destes trabalhadores para que se tornem sujeitos de

~ seu processo de libertaçao
ç 

O Centro Vianei de Educaçao possui articulação com a CPT 
(Comissão Pastoral da Terra) na assessoria pedagogica aos movi- 
mentos e tem como proposta de atuação e sustentação a articula- 
~ ~ z ~ çao com entidades sem fins lucrativos, fundaçoes, orgaos gover- 

namentais e organismos de solidariedade e apoio aos povos do 
terceiro mundo.

~ 
b) O processo de formaçao: -

_ 

Desta mola mestra da pratica do Vianei, destacamos dois 
› ~ momentos especiais: um processo de formaçao dos chamados agen- 

tes intermediários, através de um "Curso de Educação Popular", 
já realizado durante tres anos consecutivos - transcrevemos 

.' z - abaixo o programa do ultimo curso, realizado em 1989 -; e um
- nf

O ‹
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~ ` I processo de formaçao destinado aos proprios educadores do' Via- 

nei processo que e estendido a educadores e dirigentes de ou- 
tras entidades com as quais o Vianei se articula. Este ultimo, 
trata-se de um curso em nivel de pos-graduação em "Educação e 

Movimentos Sociais", a ser realizado pela primeira vez no 'de- 
correr de 1990/91, no Vianei, através de -convênio Vianei/Uni- 
versidade Federal de Santa Catarina. Transcrevemos, também, 

, . 

parte do projeto, ja aprovado pela-UFSC, destacando as disci- 
plinas a serem ministradas e os respectivos. professores com 
presença já confirmada. - 

Primeiro Programa 

CENTRO VIANEI DE EDUCAÇÃO POPULAR 
. Lages - SC

~ CURSO DE EDUCAÇAO POPULAR - 1989 

~ ._ Formaçao de lideranças que garantam a construçao do Projeto 
Politico dos Trabalhadores, atraves das organizações popu- 
laresí Movimentos Populares, Sindicalismo, Associativismo,

~ Partido Politico, Pastorais Populares, da Regiao Serrana de 
Santa Catarina (Diocese de Lages), prioritariamente do meio 
rural. 

Concepção Teorico-Metodologica do Curso: ' 

A proposta deste Curso tem como pano de fundo as "Diretri- 
zes/Concepçoes Básicas do Centro Vianei de Educação", que

~ defende, em essência, a construçao histórica de uma socie-
~ dade sem exploradores nem explorados, uma construçao das 

classes populares, a partir de seu projeto de sociedade li- 
; z -_. z vre. Projeto este que tambem e uma construçao historica que 

se faz a partir das lutas concretas por liberdade e justi-
¿
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ça. Para tal construçao histórica ser, de fato,- conduzida 
pelas classes populares e com o maximo de consciencia, e 

, _ 

necessario que se forme intelectuais, no seio das classes 
populares e com elas comprometidos e articulados crganica- 
mente, capazes de pensar a realidade e apontar caminhos pa-

\~ ra a sua transformaçao. « - 

Pensar a realidade deve significar ir para além de suas
A aparencias, chegar a essencia das coisas, conhece-la na sua 

complexidade. . 

Assim, para este Curso, propomos um exercicio coletivo de 
analise da realidade em que vivemos e que :queremos trans- 

-
1 formar. ¬' `

z 

Para conhecer a realidade que queremos transformar tomamos 1 O 

como ponto de partida a realidade aparente, o nosso 
dia-a-dia, aquilo que nos salta aos olhos: pode ser Wa 
miséria do povo", "a terra fraca", "a desuniao dos humil- 
des", isto é, o ponto de partida para este Curso sera a 

z ~ z ' 

pratica e a visao de 
Através das analises 
raizes das questoes, 
ra chegar as raizes, 

mundo de seus proprios participantes. 
chegaremos juntos, sempre mais, as 
\ .-. 1 as razoes historicas da realidade. Pa- 
precisamos conhecer e saber manejar 

instrumentos de analise socio-politico-econômico-cultural. 
Precisamos, enfim, saber teorizar com eficiencia sobre a 

/ . 

nossa pratica, para que possamos propor alternativas de mu- 
danças da realidade, claras e conseqüentes. 

1 '
' 

Para tanto, se contara com o apoio de assessores qualifica- 
dos. O Curso, ao seu final, devera ter significado um mo- 
mento importante de contribuiçao ao processo de construçao 
do projeto estratégico e tático dos Movimentos Sociais Po-

~ pulares da Regiao Serrana de Santa Catarina. 

Conteudos Básicos' 
V × 

Partindo da experiencia dos cursos anteriores - 1987/1988 -
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apresentamos uma proposta de conteudos basicos distribuídos 
em 4 etapas, com a duração de 5 dias cada etapa. Dependendo 

_
. 

das avaliaçoes que serao feitas no decorrer do curso pelos 
r ~ participantes e assessores, os conteudos propostos poderao 

mudar.
\

I 

lê etapa: 12 a 16/O6/89 
- Auto-apresentaçao dos participantes: historias de vida, 

construçao de identidade grupal. 
- realidade histórica da Região Serrana de Santa Catarina. 

g 

V 2ë etapa: 17 a 21/O7/89 - 

_ 
, _, - Instrumentos teoricos para a analiselda realidade 

.História do trabalho; Modos de Produção
~ 

` Em especial'uma analise critica do Modo de Produçao Capi- 
I . 

talista e uma analise do modelo brasileiro, assentado no 
lema "Ordem e Progresso". 

, . - Historia dos Movimentos Sociais Populares, no Brasil e 

Regiao: Movimento Sindical e “Novos Movimentos Sociais". 
3ë etapa: 14 a 18/O8/89 

- Agricultura no Brasil 
Politicas agrarias e agrícolas, industria x agricultura,

~ problemas da pequena produçao rural, por uma proposta de 
agricultura alternativa. 

- Por um projeto alternativo de sociedade.
~ 

› Concepçoes/diretrizes basicas 
P 

~ 4ë etapa; O4 a O8/O9/89 
É '4 

`¡" ~ - Comunicaçao Popular: 
Ideologia da comunicação, instrumentos práticos de comu- 

~ ~ nicaçao popular como: elaboraçao de panfletos, cartazes, 
avisos. Como preparar, coordenar' e executar: reuniões, 
cursos, manifestações, romarias, greves, celebrações... 
Negociaçoes com Prefeito, Governador, Banco, Sindicato. 

- Contribuiçao dos cristaos na construçao da Nova Socieda-
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de. 

4. Equipe de assessoria: 
Educadores do Vianei e apoio de assessores especialmente 

convidados. ~ 

5. Inscrições e outras observações: .

'

~ - Vagas limitadas. Maximo de 40 participantes. Distribuiçao 
das vagas:

_ 

Curitibanos: 7 
~ 1 ~ Sao Cristovao: 2 

Ponte Alta: 4 

Correia Pinto: 3 

são José do Cerrito: 5 . 

Campo Belo do-Sul: 5 

Anita Garibaldi: 5 

Bocaina do Sul: 3 

otacíiio costa: 1 

(Lages/cidade: 6 
z ‹-_. Indispensavel a participacao em todas as etapas. Ao final 

~ ~ ~ 

serao entregues Certificados de Conclusao. 
Cada municipio devera confirmar os nomes até o dia 05/O5, 
por carta e/ou telefone (0492) 22-4255, com Paulo ou Ore- 
lia. 
- Cada etapa tera inicio às 12:00 horas (com o almoço) ide 
segunda-feira e termino as 15:00 horas de sexta-feira. 

- Os custos com alimentação, hospedagem e material (aposti- 
las) serao a conta do Vianei. 

Cada participante devera trazer material para anotaçoes, 
material de higiene (sabonete, pasta de dentes, escovas, 
toalhas etc.). 

u

.

\ 

I' Hz'
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Segundo Programa 

UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA
~ CENTRO VIANEI DE EDUCAÇAO POPULAR 

CURSO DE POS-GRADUAÇÃO EM EDUCAÇÃO E MOVIMENTOS SOCIAIS
1 

_\

. 

Elementos de Identificação O 

Curso de Pos-Graduação a nivel de Especialização em Educa-
~ çao e Movimentos Sociais. V

_ 

Carga Horária: . 

'

- 

24 (vinte e quatro)_creditos - correspondentes a 360 (tre- 
zentas e sessenta) horas-aula. ' 

Numero de vagas: 
25 (vinte e cinco) - que serão preenchidas da seguinte

~ forma: as 15 (quinze) primeiras vagas serao ocupadas por
~ indicaçao do Instituto Vianei (atendidos os critérios es- 

tabelecidos pela UFSC), dada a natureza do curso. _

~ As 10 (dez) vagas restantes serao abertas a outros candi- 
datos da comunidade. 
Local de funcionamento: 

~ ~ Lages - SC - Instituto Sao Joao Batista Vianei. 
r ~ Periodo de realizaçao do Curso: 

Inicio: fevereiro/l990._ 
Término: fevereiro/1990. 
Destinatários: 
* Profissionais graduados integrantes da equipe docente e 

técnico-pedagogica do Instituto Vianei/Lages - SC. 
* Profissionais graduados com experiência educativa ou 

técnico-educativa (educação formal ou não-formal no meio 
rural ou urbano). ' 

`

_ 

* Docentes do Ensino Superior da FACIP/UNIPLAC. 
* Docentes de outras IES.
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2. Caracteristicas do Curso
~ O Curso de Especializaçao, objeto desta proposta, desti- 

~. na-se principalmente a profissionais na educaçao (formal e 
~ z ~ , nao-formal) de diferentes areas de formaçao, como: Sociologos, 

Economistas, Assistentes Sociais, Agrõnomos, Educadores e ou-
I 

z ~ tros que atuam com orgaos de classe (Associações Urbanas e Ru- 
rais, Sindicatos).- ' 

~ s ~ O Curso volta-se, prioritariamente, a Regiao do Planalto 
Central do Estado de Santa Catarina, também denominada Região 
Serrana, que se constitui em Polo geo-político-econômico de La- 
ses- -~

â 

_ ' ~ Pode-se definir este Curso pela preocupaçao de contem- 
plar, por um lado, o estudo crítico de correntes teóricas que 

... f fundamentam as açoes de natureza pedagogica em termos do plane- 
jamento e metodologias e dos pressupostos educativos e so- 
cio-econõmicos que os embasam e, por outro, de contribuir para 
o dominio de habilidades/conhecimentos técnico-praticos e de 

~ ~ organizaçao, tendo em vista diferentes concepçoes-e, principal- 
mente, os condicionantes estruturais e conjunturais da realida- 
de. Em síntese: contribuir para a formação/aperfeiçoamento de

~ profissionais que desenvolvem açoes educativas no meio rural e 

urbano. .

~ 
~ Na organizaçao do Curso procurou-se incluir disciplinas 
educacionais, disciplinas filosóficas e de ciências sociais 

~ A exigidas para a explicaçao adequada do fenomeno educativo; dis- 
` 1 ~ f ciplinas voltadas a analise e discussao de politicas de plane- 

jamento que aprofundam aspectos técnico-práticos, especialmente 
de programas e projetos que subsidiam a compreensão da dimensão 

, ~ pedagogica dos movimentos e das organizaçoes sociais articula- 
dos a disciplinas especificas de carater didatico em atendimen- 
to a Resolução ng 12/83 dO CFE. , 

A unidade do Curso sera oportunizada pelo seu acompanha- 
mento pela Coordenação dos Cursos de Especialização em Educa- 

, . 

Í››'_,‹'
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ção/CED/UFSC em articulação com a Coordenação do Instituto São 
Joao Batista Vianei - da cidade de Lages - SC ~ e, principal- 

~ ' 1 1 . 

mente, pela produçao de trabalhos teorico-praticos pelos alu~ 
~ _ 

nos, sob orientaçao do corpo docente. " 

2.1 Objetivos: 
Destacam-se como objetivos basicos: - 

- Oportunizar a reflexão critica das perspectivas teori- 
cas que historicamente embasam diferentes concepções 

~ z 
de educaçao, inter-disciplinar, em areas urbanas e ru~ 
rais. ' v 

- Identificar e gestar formas proprias de planejamento.e 
1 operacionalização na ação educativa. 
- Apontar alternativas viabilizadoras da adoçao de uma 

postura condizente com a realidade catarinense ten~ 
do-se em vista a sua transformação. 

- ~ 1 

, 

- Contribuir na formaçao de docentes, a nivel de 
pos-graduação "lato sensu", que integram ou possam vir 
a se integrar no ensino superior da regiao.

‹ 

3. Disciplinas e Corpo Docente '

~ Integram o corpo docente do Curso de Especializaçao em
~ Educaçao e Movimentos Sociais, os professores abaixo relaciona~ 

dos, cujos titulos atendem as exigências da Resolução 12/83 *do 
Conselho Federal de Educação (CFE). 

Disciplinas 
V 

Professores/Instituições Titulação 

1. Pedagogia dos Cândido Grzybowski. Doutor em sooiologia 
MOVim€Ht0S ÍESÂE/FG do Desenvolvimento, 
Sociais I 

, 

' 

, Univers.Paris, 1979. 

2. Antropologia e Jorge Osvaldo Romano ' Doutor em Antropologia 
Mov. Sociais Social, Museu Nacional 

~ UFRJ, '

6?
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~ Disciplinas Professores/Instituiçoes . Titulação 

3. Filosofia da Doroti Martins - UFSC 
Educaçao - 

Gaudêncio Frigotto _ UFF/ 
Fu e IESAE/FGV 

4. Metodologia da 
Pesquisa

_ 

5. Educaçao Popular Marcos Penna Santtanini 
e Pentioipeçäo Arruda - IESAE/FGV . 

social ' 

'õ-. ciênoie Política René Amenâ Dreyfues 
Questões do ~ FGV 
Estado -' 

, 

I _ 

Maria da;Graça Nobrega 
Bollmann - UFSC 

¿7, Pedagogia dos 
Movimentos 
Sociais II 

Agostinho Guerreiro 
IESAE/FGV 

8. Estado e Poli-
A 

ticas Agrícolas 

9. Hegemonia e Marli Auras - UFSC 
Eduoeçäo~ 

,__ ~ 
10. Organizaçao de Maria Conceiçao de 

Situações Educar Figueiredo Cardoso » 

tivas - Silva ~ UFSC 

Maria Julieta Costa.Calaf 
zans, IESAE/FGV e Reinaldo 

l12*Planejamento e 
Avaliação como 
Prática Educativo. Matias Fzieuri, UFSC - ~ 

Maria Julieta Costa Calae 
zans e Reinaldo Matias 
Fleuri 

121* seminário de 
Projetos

~ Mestranda em Educaçao 
PUC/RS Í 

Doutor em Educação 
PUC/SP, 1983 

Mestrado em Economia › 

do Desenvolvimento, 
The American Univers.,. 
WashingtoneUSA, 1974 

Doutor em Ciência 
Politica,»Univers. 
Glasgow 

Doutoranda em Edueaë 
ção, PUC/RJ, 1989 ' 

Mestre em Economia da 
Tecnologia, COPPE/ 
UFRJ, 1982 

Doutora em Educaçao, 
PUC/SP, 1989

~ Mestre em Educaçao, 
UFF/RJ, 1980

~ Doutora em Educaçao, 
École Pratique des Hauè 
tes Études, Sorbonne, 
1970 
Doutor em Filosofia da 
Eduoeoão, UNICAMP, 1988 

1. 
fã 

*As disciplinas 11. "Planejamento e Avaliação como Pratica Edu- 
cativa" e 12. "Seminario de Projetos" serão desenvolvidas com 
a participação dos.professores Maria Julieta Costa Calazans e 
Reinaldo Matias Fleuri. Em virtude do tipo de atividades r que 
as referidas disciplinas envolvem, recomenda-se que esses dois 
professores participem dos Encontros: de abertura do Curso e 

'#1 

gm 

de Avaliação, previstos no cronograma geral. "
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c) O principio politico do estímulo e assessoria a orga- 
~ - nizaçao da sociedade civil ` 

A O texto que reproduzimos a seguir revela o universo de 
~ ` ` 1 ~ relaçoes de assessoria que o Vianei mantem com as organizaçoes

~ 
e movimentos sociais da Regiao Serrana de Santa Catarina. Reve-

3 

la também uma pratica (uma metodologia)'da qual o Vianei se 
utiliza para relatar as suas atividades - aos seus financiado- 
res e outros -, fazendo, ao mesmo tempo, do documento, um rela- 
tôrio e um espaço de problematização para reflexão interna ao 

¿Vianei}(aos seus educadores e as direções das organizações e 

imovimentos que assessora). 
A

` 

z. 
~ ~~ - 

.=

- 

_ . 
°‹^

.

~ RELATORIO SEMESTRAL DO CENTRO VIANEI DE EDUCAÇAO 
- julho a dezembro de 1989 - ` 

COMPONENTES DO CENTRO VIANEI DE EDUCAÇÃO

~ Coordenaçao- 
Antonio Munarim 

Área de.Produçao Agricola e Comercialização 
Ivo Severino Macagnan

~ Joao Antenor Pereira 
Jamil Abdalla Fayad 
Mario Paes de Andrade 
Olga Gamba de Andrade 
Galeno Carraro' 

Área de Educação Politica 
Sérgio Sartori 
Geraldo Augusto Locks 
Jandira Bettoni 
Paulo de Tarso Nunes

v
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z

\ 

Área de Comunicação e Documentação 
Marcio Vieira de Souza 
,Cristiana Tramonte Vieira de Souza (Assessoria) 

Área de Administraçao 
Zeferino Leite da Silva \ 

Orélia Schenato Costa 

Consultoria 
Maria Julieta Costa Calazans

~ Redaçao~do relatorio 
Antonio Munarim 

CAPÍTULO I _ 

A QUESTÃO DOS MOVIMENTOS SOCIAIS NO CAMPO
~ NA REGIAO SERRANA

_ 

_ «- ~ O Sindicalismo - 

Dentre os movimentos sociais no campo, tem-se destacado, 
na Região Serrana de Santa Catarina, O Movimento das Mulheres 
Agricultoras, o Movimento dos Atingidos por Barragens da Bacia 
do Rio Uruguai, o Movimento Sindical (por um novo sindicalismo) 
e, mais recentemente, um Movimento em torno do Associativismo 
agrícola. 

_ 
_ , A estes Movimentos todos, o Vianei esta ligado umbili- 

calmente: a emergência destes Movimentos -se deve, em grande 
\ ~ ~ parte, a açao do Vianei, assim como a Construcao do Vianei, tal 

como existe hoje, se deve, em grande parte, a emergência e a 
existência efetiva desses Movimentos Sociais. Esta relação tem 
nos levado a pensar com freqüência sobre a autonomia dos Movi- 

. r ' 

- 5- ~ :. mentos. Autonomia no sentido de sua auto-sustentaçao politica e 
_ \ 

economica, e autonomia, também no sentido de sua reproduçao/am- 
ll./'
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pliaçao noutras areas geográficas e noutros universos simboli- 
cos de representação - Direitos Humanos, Sem-Terra etc. 

- z ~ ` Considerando no contexto historico da Regiao Serrana de 
1 ~ ' 

J.. Santa Catarina - de mais de dois seculos de dominaçao/submissao 
-, pode-se afirmar do significativo e jamais visto surgimento 

~ ` ~ de organizaçoes e movimentos sociais no campo nesta regiao. 
Conforme ja registrado em nosso u1timo'relatorio, temos. 

a destacar o emergente movimento associativista, que segue em 
ritmo acelerado e crescente. Neste semestre ampliou-se, espe- 
cialmente no municipio de Otacílio Costa - articulado ao movi- 

~ ' 

mento pela fundaçao do Sindicato dos Trabalhadores Rurais -, e 
› 

` 
- z ~ em Anita Garibaldi. Neste ultimo, a Oposiçao Sindical se` orga- ~ 

niza em uma espécie de "coordenação municipal dos Movimentos. 
Populares". Monta-se.uma estrutura minima de apoio (aluguel del 
uma casa na cidade, salario e despesas de viagem para um traba- 
lhador dirigente) para a organização dos. movimentos e grupos 
associativos. 

Para este semestre, também destacamos os avanços na area 
1 ~ ~ especifica da organizaçao sindical na Regiao. Avanços quantita- 

tivos e qualitativos. Vejamos em síntese: ' 
.

' 

Em Correia Pinto, os trabalhadores rurais efetivaram, 
z ~ ~ ~ apos intenso processo de mobilizaçao e formaçao, a fundaçao do 

seu Sindicato. Hoje, devidamente registrado, com sede e estru- 
tura propria. 
' ~ 
É O municipio de Otacílio Costa, que ainda nao possuia o 
sindicato da categoria, apos processo de formaçao de lideran- 

~ _. 
' ças, trabalhos de mobilizaçao e de formaçao da base - com a 

presença efetiva do Víanei - ja tem prevista para inicio de
~ 1990 a fundaçao do seu Sindicato dos Trabalhadores Rurais.

~ Em Sao José do Cerrito, eleita no final do semestre pas- 
sado, tomou posse, pela primeira vez, uma Diretoria comprometi- 
da`com as lutas e organizações da categoria. Apesar das difi- 
culdades, vem construindo bases concretas do novo sindicalismo.

Ê;
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Os trabalhadores rurais de Anita Garibaldi, que não con- 
~ r ~ seguiram a direçao do sindicato e que= tambem tentaram e nao 

conseguiram uma articulação com a Obra Kolping, que naquele mu- 
nicipio mantém ampla e ociosa estrutura de prédios e oficinas, 

z z ~ ~ construíram seu proprio espaço de articulaçao. Estao dando con- 
~ ,.., tinuidade ao processo de formaçao sindical e de organizaçao de 

grupos. ' 

Em Campo Belo do Sul, apesar de uma conjuntura extrema- 
× ~ mente adversa - poder politico nas maos da UDR, processo inten- 

so de avanço das agroindustrias e o conseqüente assalariamento 
do trabalhador rural, um sindicato da categoria atrelado aos 
interesses da classe dominante -, o Movimento de Oposição Sin- 
dical, com os limites de extrema pobreza de seus militantes,

~ vem desenvolvendo encontros de formaçao e planejamento com vis-
z ~ tas as eleiçoes sindicais de julho de 1990. 
Ao lado desses aspectos particulares, um salto qualita- 

~ ~ tivo foi dado com a criaçao da Comissao Regional do Movimento 
Sindical Rural. Nasceu da necessidade sentida pelos sindicatos 

~ -U e oposiçoes sindicais de uma maior articulaçao entre eles. Essa 
Comissão devera se constituir em uma fonte de força para as 
Oposições Sindicais da Regiao e em um espaço de articulação en- 

A ~ tre os sindicatos autenticos da Regiao e do Estado, bem como 
com a Central Sindical. Devera ser ainda um espaço de planeja- 
mento, de avaliação, de intercâmbio de informaçoes, de comuni- 

N 1 caçoes e de aprofundamento de tematicas vinculadas aos seus in- 
teresses. 

Se de um lado avaliamos que avanços concretos ocorreram, 
no Movimento Sindical da Regiao, por outro lado temos consciên- 
cia de que uma série de desafios vinculados à propria crise por 

` ~ que atravessa a organizaçao sindical no campo, no Brasil, res- 
tam por ser resolvidos. - 

Uma das problemáticas esta centrada na busca de uma al- 
ternativa que consiga romper com os limites herdados da estru-
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tura sindical oficial e que seja uma resposta as necessidades 
politicas dos trabalhadores. Conforme ja assinalamos no relato- 

. ~ ' 

rio anterior, concretamente, a nova Constituiçao do Brasil pos- 
sibilita a-existencia de apenas um sindicato de trabalhadores 
rurais por municipio, aglutinando na genérica categoria de tra-

Í 

. J › . . balhadores rurais os pequenos proprietarios rurais, os assala- 
riados rurais, os meeiros, os arrendatarios etc. ' 

Impoe-se a construçao de propostas organizativas que se 
sintonizem com a diversidade existente. Construir com- e pelos 
trabalhadores rurais das varias categorias, um sindicato que 

_ ~ seja um espaço de articulaçao de lutas e interesses diversos, 
podera ser uma alternativa. Tendo-se presente, entretanto, o 

modo do avanço e do desenvolvimento do capitalismo no campo - 

aumento do numero de assalariados rurais, o aprofundamento da
~ integraçao dos pequenos produtores-a agroindústria, Ó planeja- 

mento e'a execução de grandes projetos governamentais relacio-
~ nados a terra (hidrelétricas), que apostam na homogeneizaçao 

das diversas categorias - restam duvidas quanto ao potencial a- 
glutinador do sindicato. 

. A diversidade de interesses e identidades é muito acen-
~ tuada, o que poe em cheque alternativas totalizantes (catego- 

rias) como sao as do Sindicato dos Trabalhadores Rurais.
~ Diante desse quadro desafiante, a Comissao Regional do 

Movimento Sindical priorizou para 1990 o estudo da realidade e 

da logica das diversas categorias de trabalhadores rurais para, 
dai, buscar formas organizativas que respondam as necessidades 
politicas e econômicas desses trabalhadores. 

Ademais, a dificuldade que ora o Movimento Sindical da 
_, ~ z Regiao Serrana de Santa Catarina enfrenta nao e exclusividade 

desta Regiao. A crise de identidade pela qual passa o Movimento 
Sindical Rural, no nosso entender, é reflexo de uma crise sin- 
dical de ãmbito nacional. Esta crise sindical de ambito nacio-

× 

nal, por sua vez, e resultante de um processo de mudança pelo 
52)
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qual passa a agricultura brasileira nestes anos 80. 
O capital triunfante avança no campo com propostas neo-- 

liberais de afastamento do Estado da economia. Diante deste
~ avanço não ha alternativa concreta e eficiente para a* questao 

agrária. Ha resistência as propostas dominantes mas não existem 
alternativas. '

V 

A partir de mais ou menos 1985, a crise economica que 
avança no campo promove uma grande seleção. Restam poucos na 
pequena produçao no campo. O debate sobre politicas agrícolas 

r ' ' z esta pouco popularizado, o grande debate e luta ate 1983 era 
por Reforma Agraria§Ja! Politica agricola era somente para os

~ pequenos proprietários. Uma forma de auto-defesa tem sido o nao 
~ A uso do banco para o financiamento da produçao. Em conseqüencia, 

~ ~ -_. disso, veio a diminuiçao da produçao e.a deterioraçao de .equi- 
. z 

-_. pamentos. Outros entram nos sistemas de integraçao. 
Uma caracteristica dos anos 80 para a agricultura (para 

a pequena produção) e a de que o produtor precisa produzir pelo 
dinheiro - precisa ter renda monetária -, o que tem levado a 

,.., ~ uma mercantilizaçao das relaçoes sociais. Ainda como alternati- 
va possivel para os pequenos produtores rurais, começa a se es-

~ boçar no Brasil uma discussao, no interior do Movimento Sindi- 
cal, sobre o controle da oferta de cooperativas. A tendência é 

disputar a direção das grandes cooperativas existentes. 
Tambem na Regiao Serrana de Santa Catarina esta alterna- 

\ 2 tiva pode ser posta a mesa, a partirfdo Movimento Sindical e do 
Associativismo. 

Enfim, diante deste quadro de mudanças estruturais na a- 
gricultura brasileira, as lutas totalizantes, encaradas como 
lutas de classes e que vinham sendo coordenadas pelo Movimento 
Sindical, cedem lugar a outros movimentos de luta por cidadania

~ 
e integraçao ao processo de desenvolvimento. Assim, assumem im- 
portancia certas categorias de trabalhadoêes com lutas especi- 
ficas (fumicultores, suinocultores), e certos setores das clas- 

z 8' ses populares com outros elementos especificos que os identifi-
`



' 293 

cam (Mulheres Agricultoras, Atingidos por Barragens, Sem-Terra 
etc.) 

Na medida em que o Movimento Sindical não consegue li- 
' r z- vrar-se dos vícios proprios das entidades que sobreviveram' nos 

estreitos limites da lei durante o longo periodo do Estado au- 
toritario - rompendo com o seu burocratismo, marasmo e assis- 

. ~ tencialismo -, o que implica numa mudança da visao de sindicato 
na propria base sindical, sera dificil grande salto qualitativo 
na sua pratica social. Que seria, no nosso entender, numa arti-

~ culaçao e num.apoio as lutas diversas de setores e categorias, 
salvaguardadas as suas identidades proprias. 

Estas contradições todas atingem, também, o Movimento ' 

' ~ ` 

Sindical da Regiao Serrana de Santa Catarina,_de modo que lhe, 
causa certa perplexidade no seu que-fazer. Neste caso, o enten-

z 

dimento de Movimento Sindical é restrito aos sindicatos autên- 
ticos devidamente constituidos; isto e, exclui-se deste enten- 
dimento o Movimento de Oposição Sindical. Enquanto oposição, o 

Movimento corre mais livre e o universo de articulação e mais 
amplo; entretanto, os limites impostos pela falta de. condiçoes 
materiais e de estrutura não permitem grandes avanços. 

Assim, entendemos que o sindicato de Trabalhadores Ru- 
rais deve continuar ainda sendo considerado um espaço fundamen- 
tal de mediação de interesses e lutas dos trabalhadores rurais. 
Continue a ser o Movimento pelo Novo Sindicalismo H- enquanto 
praticas sindicais autênticas e enquanto oposição sindical aos 
“pelegos" - um eixo destacado nas articulações das lutas so- 

' ciais no campo. Todavia, ha que se enfrentar com determinaçao a 
crise, superar o marasmo e levantar urgentemente outras bandei- 
ras, capazes de aglutinar setores e interesses diversos na 
classe trabalhadora do campo. Uma tarefa especialmente dos di- 
rigentes, dos trabalhadores rurais e de todos os intelectuais 
que os assessoram. 

Pelo Vianei, a partir de sua pratica concreta e a partir
PV/
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do que tem captado das discussoes no plano nacional, arriscamos 
a sugerir que caberia ao Movimento Sindical empunhar bandeiras 
COITIOIÍ 

, , _. _ , 

1) Política agricola: lutas por politicas que garantam a 
defesa da renda monetária dos que trabalham na agricultura. Po- 

, . liticas de garantia de mercado e de preço. .

_ 

2) Tecnologia: lutas.por acesso as tecnologias 'capazes 
. «f ~ de garantir renda e integraçao ao processo de~ desenvolvimento. 

Lutas por um lugar mais socializado de produção de tecnologias. 
3) Fundos Publicos: acesso dos pequenos produtores aos 

fundos publicos. Os subsídios sempre ocorrem e sao pagos' pela 
sociedade. À sociedade interessa subsidiar a quem?! Às empresas 
ou aos trabalhadores? Que as lutas sejam pelo subsidio aos tra- 
balhadores da agricultura, e isto implica em lutas pela gestao 

' 1 _. 1 ~ ~ democratica do Estado, lutas pelo nao sucateamento dos orgaos 
de assistência tecnica e crediticia do Estado, e lutas para por 
dentro do Estado o conflito. V 

4) Meio-ambiente: as lutas em defesa do meio-ambiente
~ sao um espaço de alianças entre diversos segmentos sociais po- 

pulares. .

' 

Outras bandeiras de lutas podem e devem ser levantadas 
pelo Movimento Sindical, de modo a consolidar uma nova identi- 
dade, que o tirem do marasmo e que o diferenciem da marca de 
simples oposição ao "status quo" e`de estrategias totalizantes. 

r ~ No caso especifico da Regiao Serrana de Santa Catarina, 
universo da ação do Vianei, o Movimento Sindical autêntico e 

~ A ainda bastante jovem, e somente agora começa a tomar conscien- 
cia da crise em que esta imerso. Portanto, somente agora começa 
a acordar-se para novas possibilidades e alternativas de luta; 
Dai, os trabalhos do Vianei nesta area terem ainda um signifi- 

. 
_ ' . 

cado bastante marcante, muito mais que o desejavel. 
_ 

A autonomia do Movimento Sindical na Regiao ainda esta a
~ vir-a-ser. E entendemos que o processo de construçao dessa au-
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tonomia nao se inicia necessariamente pela conquista da estru- 
tura sindical em cada municipio. Nalguns casos ocorre exatamen- 
te o oposto. Isto e, se engendram movimentos com identidades 

, _ 

especificas, que passam a lutar pelo sindicato como um espaço
~ seu de articulaçao das lutas diversas. 

d) O principio tecnico de busca de alternativas para a 
~ - produçao camponesa: r 

Reproduzimos parte do texto "A ACARESC ESTÁ PARA QUEM?", 
de autoria de Antonio Munarim, em numero s.d., onde o Vianei 

~ -4 r ^ > 

discute a sua-relaçao com a Associaçao de Credito e Assistencia 
Rural de Santa Catarina QACARESC). Reproduzimos o trecho que se 
refere~exatamente as atividades consideradas tecnicas no Via- 
nei. “ 

A ACARESC ESTÁ PARA QUEM?
~ (....) Importa-nos, tao somente, ressaltar algumas das 

atividades e programas desenvolvidos pelo Vianei, onde consta o 
_ » 

envolvimento direto dos dois Agronomos cedidos pela ACARESC por 
conta do "Acordo". Estes dois profissionais compõem no Vianei 
um quadro geral e multiprofissional de 13 (treze) educadores. 
Do quadro geral de educadores destaca-se um grupo menor compos- 
to por 4 (quatro) profissionais técnicos que dão uma atenção 
especial as_questÕes ligadas ao mundo da produçao agricola' al- 
ternativa: compõem este grupo os dois agrõnomos cedidos pela 
ACARESC mais um Agrônomo e um técnico da area de comercializa- 
~ - 

çao. 
Entre outras atividades este grupo se ocupa no Vianei, 

de modo especial, com:. - 

- Programa de associativismo: distribuidas em 5 munici- 
~ 1 ~ pios da Regiao Serrana ja,somam 18 Associaçoes de Pequenos Pro- 

dutores Rurais, em estagios diversos de organização, assessora- 
das pelo Vianei. A Associaçao é o "espaço"`principal das ativi- 

.... z 1 dades de comunicaçao rural. E ai que mais se discute e se pra-
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tica os principios da Agricultura Alternativa. É através das 
associações, por exemplo, que o Vianei esta organizando um pro- 
grama de formação e de praticas concretas na area da Adminis- 
tração rural - uma urgência aos pequenos produtores que querem 
resistir na terra. Este programa esta sendo elaborado também em 

\
« 

articulaçao com outras entidades de outros estados - em espe- 
cial, as que compõem a "Rede PTA/Região Sul". 

›

L 

- Comercializaçãof Através das Associações e dos Sindi- 
catos de Tradalhadores Rurais (5 sindicatos se articulam com o

~ Vianei na Regiao Serrana), o Vianei assessora - na verdade, 
ainda faz a frente - os pequenos produtores nas relações de co-

í ~ ~ 1 
_ ~ mercializaçao da produçao agricola, especialmente o feijao. 

' ~ ~ ~ Neste sentido estao se firmando relaçoes destas associaçoes e 

sindicatos da Região Serrana com a Bolsa de Cereais e com 7 As- 
~ ~ ' 1 z sociaçoes de consumidores do Estado de Sao Paulo. So neste ul- 

~ ~ timo caso sao envolvidos alguns milhoes de consumidores organi- 
zados. Os consumidores, atraves de seus representantes, começam 

‹v 
- ~ ~ ... a influir no sistema de produçao. Nao se trata de relaçoes ape- 

nas comerciais, mas também culturais e educacionais. 
- Credito de Fundo Rotativo: a cargo da equipe de técni- 

cos do Vianei esta também, já ha dois anos, um programa de cré- 
dito aos pequenos produtores para investimento. Os recursos ad- 
vëm do governo da Alemanha Ocidental, para um publico inicial 
de 2OO familia de agricultores. A fundo perdido por parte do 
financiador, estes recursos devem retornar do beneficiário a um 
fundo de rotatividade para ser repassado a outrem. A aplicação 

' Qo dos recursos e feita sob plano e acompanhamento criteriosos, de 
maneira a contribuir com profundas reformas culturais e apontar 

r ~ ' 

caminhos para lutas politicas de transformaçao no campo da pro- 
~ 1 duçao agricola.

A 

Privilegia-se o financiamento de projetos de desenvolvi- 
mento coletivo e bens de uso coletivo. A assessoria na elabora-
~ çao de projetos e o acompanhamento técnico esta a cargo do Via-

l
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nei, que para tanto esta buscando apoio junto a outros organis- 
mos afins dado o alto volume de trabalho. 

~ ~ 1 
' O trabalho de administraçao e o controle do credito, pa- 

~ r ra a liberaçao e cobrança e feito por um Conselho, composto por
~ 

9 trabalhadores rurais mais uma representaçao do Vianei. t 

Os resultados economicos, bem como o saldo politi- 
z ~ co-organizativo desta experiëncia`em andamento ja sao altamente 

significativos. ' 

-

J 

- Programa de Produção de sementes: para esta ultima sa- 
~ - fra, como tem-sido a regra, os agricultores da regiao compraram 

sementes a um custo elevadissimo. Chegaram a entregar 14_unida- 
des de seu produto por uma unidade de semente híbrida de milho. 

I : 0» /' ` 

Ha mais a questao do monopolio (de multinacionais) sobre mate-- 
riais genéticos, a adaptabilidade das sementes as condiçoes a- 
groecologicas locais etc. etc.' 

O Vianei começa a estimular e assessorar grupos de pe-
~ quenos agricultores interessados na produçao de sementes, para 

uso proprio e para fornecimento a outros. Este processo está se
~ iniciando atraves do movimento sindical, das Associaçoes e de 

outros movimentos sociais do campo, como o Movimento de Mulhe- 
res Agricultoras. O Crédito de Fundo Rotativo também já foi 
posto a serviço deste programa. Mais que um programa técnico e 
de resultados economicos, é um programa de formaçao do traba- 
lhador rural envolvido - formaçao tecnica, pois a pratica da 
semente exige muito criterio; e formaçao politica, no processo 

~ ~ ~ mesmo da organizaçao da produçao grupal e na discussao do sen- 
tido de tal pratica no contexto local e nacional. 

O acompanhamento técnico, bem como a assessoria a todo o 
p 1 - 1 projeto pedagogico esta garantido pelo.Vianei, que ja tem con- 

tado com o apoio da ASSESSEAR, que tem reconhecida cultura acu- 
mulada nesta area, a partir de sua pratica no Parana. É certo 
que os tecnicos do Vianei não terão condiçoes fisicas para 
atender todos os projetos que estão se engendrando neste pro-

6
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~ ø ~ grama de produçao de sementes; dai, que estarao sendo buscados 

novos apoios de outros organismos, a começar pelos extensionis- 
tas locais da ACARESC. , 

Conforme já assinalamos, estas são apenas algumas das 
atividades desenvolvidas diretamente pelo grupo de 4 tecnicos 

. l 

,_,‹ do Vianei. Eles atuam em muitas outras frentes em- colaboraçao 
f ~ _ com os demais educadores na area da formaçao geral dos traba- 

lhadores, na area da agricultura altenativa, com assessorias de 
carater permanente ou eventual etc.etc. Atividades que abrangem 

A ~ o ambito de toda a Regiao Serrana de Santa Catarina. - 

e) Setor de Comunicação e Documentação: 

_ O texto que reproduzimos a seguir faz parte da justifi- 
cativa do projeto "PIXURUM - Centro Sul Brasileiro de Comunica- 
ção Popular", elaborado pelo Vianei em articulação com as enti-

~ dades de Educaçao popular que formam a Rede Regional Sul de 
Tecnologias Alternativas (Rede PTA/Sul) e outras entidades de 
Santa Catarina. ' `

' 

O CENTRO VIANEI DE EDUCAÇÃO E A COMUNICAÇÃO: 
‹ A UMA EXPERIENCIA PARTICIPATIVA REFLETIVA

~ O Centro Vianei de Educaçao situa-se na cidade de Lages, 
no Planalto Serrano de Santa Catarina. Atua em 13 municípios da 

~ ~ regiao, assessorando as associaçoes de pequenos produtores ru- 
rais, sindicatos de trabalhadores, movimentos de mulheres agri- 

~ 4 cultoras, grupos de cooperaçao agricola, movimento de atingidos 
por barragens, movimentos de renovação sindical e outros. O 
Centro Vianei é formado por um grupo interdisciplinar composto 
por agronomos, historiadores, sociólogos, educadores, teólogos, 
comunicadores e contadores: 13 pessoas com dedicação exclusiva 
e um numero quase identico de voluntários ou assessores em tem- 
po parcial.
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ø ' ~ ' ` 1 A politica de comunicaçao que estamos desenvolvendo ha 5 

anos consecutivos e parte orgânica e integrante do trabalhos 
concretos de produção de alimentos, de cooperação no trabalho, 

. ~ ~ A de educaçao e de formaçao da consciencia dos direitos de cida- 
dao. É o acumulo de experiencias dos mais variados grupos e. de

I 

` I sua rica diversidade que tiramos a materia-prima para a nossa 
proposta de trabalho. Reforçar, valorizar as experiências bem 
sucedidas, analisar e discutir o registro das experiências sem 

' ~ sucesso, documentar movimentos sociais, a organizaçao de-grupos 
r ~ produtivos etc., e fundamental para a reflexao critica dos tra- 

balhadores e para a continuidade da- metodologia' pedagógica e 

participativa (Memoria viva dos movimentos sociais). '

_ 

› _ 
_ ~ Esta metodologia participativa propoe que o trabalho do 

setor de Comunicação (de registro e documentação dos movimentos 
sociais populares) seja "devolvido" aos trabalhadores para 'que

~ a relaçao seja mutua e dinamica: ao se verem registrados e do- 
cumentados fazendo Historia, isto representa força e. material 
de analise e reflexão para os passos seguintes dos trabalhado- 
res no seu processo de organização e luta. 

Um exemplo são os murais de~ fotografias montados pelo 
~ ~ setor de Comunicaçao do Centro Vianei de Educaçao: registra-se 

~ ~ a fundaçao de uma associaçao de pequenos produtores rurais e 

mais tarde em uma assembleia desta associação monta-se um pai- 
r ~ ~ nel fotografico com fotos da fundaçao dessa associaçao. _Estas 

imagens ajudarão a rememorar o passado recente, darão subsídios 
aos agricultores para avaliar o trabalho desta entidade etc. 

Outro exemplo de concretização desta metodologia é o uso 
, ' -_. do video como instrumento de documentaçao de um evento organi- 

_, '. 
_ 1 zado por agricultores. A Associaçao dos Pequenos Produtores de 

' 1 Ponte Alta e o Sindicato dos Trabalhadores Rurais do municipio 
, › 

organizam a "Festa Estadual da Moranga", uma festa comunitanäa 
que tem como objetivo reforçar as raizes culturais dos agricul- 
tores e estimular a sua organização, divulgando os seus produ- 

Q/

n
‹
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tos. Os assessores do setor de Comunicaçao do Centro Vianei 'de 

Educaçao sao chamados pela direçao da Associaçao e do Sindicato 
para documentar o evento. Antes do evento os comunicadores par- 
ticipam de uma reuniao com os trabalhadores e selecionam com os 
organizadores o que deve ser filmado. O evento e documentado 
com as prioridades estabelecidas pelos trabalhadores. Apos o 

z ~ ~ termino da festa, durante a reuniao de avaliaçao, os comunica- 
dores do Vianei exibem o material bruto filmado para que os 
trabalhadores discutam, avaliem e opinem sobre as cenas que fa- 

... ~ rao parte da ediçao final.
V 

, _ 

, 

Os resultados pedagogico-sociais deste trabalho de video 
participativo são os mais variados: além da documentação histo- 
rica como "memoria viva" da festa desta comunidade, este video 
serviu para desmistificar a televisão. Esta desmistificação se 

' 

1 ~ deu, em primeiro lugar, pelo processo de produçao coletiva e 

participativa do video. Em segundo lugar, a intimidade com o 

video permitiu ao agricultor perceber o processo de produçao 
- ' 

:¬. ^ das informaçoes que ele ve na grande imprensa. Quebrado o “mi- 
to" do meio de comunicação, e mais facil para o pequeno agri- 
cultor perceber-se como possivel agente desse processo e nao 

~ r . como mero paciente receptor das informaçoes. Alem disso, ajudou 
na mobilização das comunidades (segundo depoimentos de agricul- 
tores, "muita gente querendo ver o 'filme da Festa'") e auxi- 

~ ~ liou na dinamizaçao de outros eventos tais como a eleiçao do 
Sindicato dos Trabalhadores Rurais de Ponte Alta. 

Além disso, os trabalhadores rurais sugeriram a utiliza- 
ção do video mesmo em seu estado bruto nas comunidades do inte- 
rior "para que todo o mundo pudesse se enxergar no filmeR,,_Qs 
assessores de comunicaçao do Vianei observaram que esta tecnica 

V 

' 5:1' 
¡ _ 

de passar a fita bruta mostrou-se eficiente na mobilizaçäošfdas 
_. ,_ aí, 

. . '_ - 
' 

'_ 
LJ-.'v '

. comunidades do interior diretamente ligadas com o evento. Uafem _., 
~ 1 ' 

outras comunidades e organizaçoes de outros municípios, mos- 
trou-se cansativa e desinteressante, sendo o video editado_ de
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melhor aceitação. 
Além desses dois exemplos da metodologia adotada pelo 

` ~ V 1 Centro Vianei de Educaçao Popular, e importante ressaltar que o 

setor de Comunicação produz também impressos para os movimentos 
dos pequenos agricultores, como panfletos, cartazes, boletins 
e tem produzido material audiovisual em slides para auxiliar no

~ trabalho de educaçao popularz
1 

e) Para concluirzm , 

Para este adendo, foram tomados alguns aspectos das ati- 
vidades do Vianei que consideramos mais relevantes. São *muitas 
as demais atividades que o Vianei promove ou das quais toma pan- 
te como interessado, no papel sempre de articulação e mediação 
de vontades e forças concretas que apontam para, ou podem vir 
tornar-se vetores do projeto historico que ajuda a construir; 

f) Anexos 
Anexamos mapa do Estado de Santa Catarina, destacando; 
i) o ambito das praticas do Vianei; 
ii) as microrregiões homogêneas; 
iii) a divisao microrregional.

v›
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