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RESUMO 

Este trabalho tem por objeto de análise as relações 

histórico-educativas interligadas e inäerierentes do processo de 

habituaeão do caboclo do planalto serrana catarinense e, em par~ 

P-'

~ 
TJ ¡..:. 

.- 
L.: titular, da habituacão do caboclo do munic de São Joaquim, 

para o mundo do trabalho dominante. 

Limitamos a nossa análise ao problema da relação entre 

o trabalho e a educação, e×plicitando_a forma como essa relação 

ioi sendo, historicamente, desenvolvida na fase de hegemonia da 

¡...|. O Paeenda de gado e na fase de domin da industria capitalista da 

madeira. 

Na era da iazenda, o processo educativo dos trabalha" 

dores serranos~ se desenvolveu com base na reunião de todos os 
‹› 

meios de produção em mãos dos fazendeiros, que se transformaram, 

não'-somente em patrões,'mas também em grandes cheies politicos 

locais e dirigentes sociais. Por outro lado, os trabalhadores 

rurais despojados dos bens materiais, sobretudo, da terra, pas- 

saram a viver de forma isolada e desamparada no campo, quer seja 

como peões de fazendas, quer seja como pequenos roceiros, produ* 

tores da sua própria subsistência. âssim, tanto no trabalho como 

na vida social em geral, as relações que se estabeleceram entre
O 

os Fazendeiros de grandes posses de terra e os ärabalhadores
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defipofisuídoa $oram relações wesfioaiâ, predmminañtemente, de ca- 

ráter de damingcão patrimonialiêta. 

Samanta por vdlta da i95®, cam a panetracão das ralafl 

Çõeë da trabalho capitalista no campo, tem inicio um proceeão da 

desmüronamento do mundd patrimmnialiãta. fiã chamadäa ëerrariaâ 

de produção da madeira tornam~5e as principais arenas onde as 

zw 
=..›.. 

¡,..|

. 

exwpeães e eflwroceiros são enquadrados na aciplina exigida pe» 

lo trabalho aasalariado, metádico e regular. 

Trata~se, portanto, de apraender e explicitar eëãëa 

H
. 

an r'?' 
0. 

_.. 
TJ C3. C dois msmantoa do processa *ice da M cacãa da caboclo, da 

ama tran5€ormação E adaptação às rügrââ dae êormaa de trabalha e 

das relacõeâ sociais daminanteâ. 
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ABSTRACT 

lhis work aims to analgse the educational hietorical 

relations, which are interrelated and interchangeable, in the 

process Q? adaptation of the "fieboclo" (produet of interracial 

eroesingä in São Joequim, within the realm oi dominating work. 

He confine our analysis to the problem of relating 

work and education, making explicit the way thie relation was 

historicallg üeveloped in the period oi dattle breeding hegemonâ 

and in the period ot capitalistic wood industry hegemongs 

In the period of the cettle breeding term, the educe~ 

tional process ot the workers form planalto Serrano (a region in 

the west) was developed based on the iarmere hairng the power 

over all production means, and theg became not onlg the bossee, 

but eso important social leaders and political authorities. Un 

the other-hand, rual workers, destitutid 0? assets. mainlg land, 

started to live in an isolated and poor manner in the countrg, 

either as "peões" in the farms, or as small Farmers, making 

their own living. Thus, both in working and in social life in 

general, the relations which were established between big farm 

owners and destituted workers were personal relations, meinlg in 

a patrimonialist domination character.

Í
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Only arüund í95®, with the introduction of c&Pita1i§~ 

tic wovk velatians in the fiountrfl, we see the atarting Q? a new 

profieâa of Falling in the watrimonialiat word. The socalled wood 

production milla bacame the main lücations where the "E×~neöEâ" 

and ~$ma11 Farmüra ave adjustad in ähâ diâcipline raquivwd bg 
~ 
f 

fla 

regular, methndic and paid work. 

It ia abaut, therefore, the apreheneion and c1ari?ica~ 

tion GF thfisü two momenta Q? the hiatmr' 1 proceaa in the “ca~ 
¡...| 

."\ 

boclo" education, trnafiformation, and.adaptation ts the requira- 

menta of tha wflrking mannera and U? the dnminant sociâl re1a~

L Liana.

O



1. INTRODUÇÃO 

"Â .-. {___2 ,_ 
.› 

H. Na luta pela construção da hegemonia do -“ ¬tariado 

no interior de uma sociedade marcada pelas relações capitalistas 

de exploração e dominação, a questão da educação dos trabalhado" 

res tem sido objeto de debates, de aproiundamento teórico e prá~ 

tico, não apenas no mundo da academia, mas também, fora dele. 

Esta questão produaiu os seus teorizadores, os seus :cz e, T3 O ,_| H 
~. 

fi' 
;...|

. 23 't 

ao mesmo tempo, os seus críticos. 

De maneira geral, observa~se que a preocupação pela 

urgência de uma educação como instrumento dos trabalhadores na 

luta contra a burguesia, como iorma de transformação social, en~ 

contra explicação no Fato de que, para se tornar classe dirigen~ 

te, os trabalhadores que se encontram despojados, não só de bens 
, . 

materiais, mas tambem, de cultura não podem limitar a sua luta 

apenas em torno do controle da produção, mas, ir alem, isto é, 

estender a sua luta ao campo político e também cultural. Na ver~ 

dade, o exercicio do poder de uma classe sobre outra, num dado 

momento histórico, é expressão de multiplos Fatores (econômicos, 

sociais, politicos, culturais) inter-relacionados e interieren- 

tes. 
Fl 212 O Por outro lado, a educa dos trabalhadores, a sua 

luta pela hegemonia, faz~se, não de forma isolada, individualis~ 

ta, corporativista, mas, especialmente, como "-balho coletivo FT ÊJ
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de unidade entre acão e pensamento, pratica e teoria, técnico e 

politico; de formação de alianças entre os trabalhadores e ou- 

tros segmentos da eociedade. 
Trata~se, portanto, da criação de uma nova visão de 

mundo, de uma nova cultura, pensada como consciência critica, 

política, histórica, para os trabalhadored. Uma nova visão de 

mundo que não É senão a elaboração logica, racional e eíetemati* 

ca do saber conetruido historicamente no interior da nroducão e 

das relacões sociais de produção. 

š no contexto desta problemática que se situa o pre~ 

sente trabalho de dissertação, que trata da educação e da domi- 

nação do trabalhador, enlocadas do ponto de vista do trabalho 

If' 
|._'

. 

LX "|` 9~ | 
¡,..-

. 

fl N como categoria ~- e princípio educativo. 

É, portanto, nessa perspectiva que desenvolve a nossa 

analise, limitando e eniatizando doie momentos, tundamentaie, no 

proceeso hietórico da educação do trabalhador do planalto serra~ 

no catarinenee e, em particular, do caboclo do município de São 

Joaquim: a laee da educacao do peão e do roceiro ( -í?5®),u w u IJ* 

QUE COTTEEPDHÚE É Um PETÍOÚO ÚE ÊGMPD QUE €flVO1V€ ã ÉPOC3 dE HE” 

gemonia da Fazenda de gado; a fase do recrutamento ea enquadra~ 

mento do caboclo no ritmo e na disciplina do trabalho assalaria- 

do (í95®-í97@) que corresponde a época de domínio da induatria 

capitalista de extração de madeira, comumente chamada Serraria. 

no longo da exposição do assunto, o trabalho levanta 

três contradições que, na verdade, são as mo1as~mestras deste 

nosso estudo. A Primeira, se retere ao panel da escola no pro- 

cesso educativo do trabalhador. Ela exclui historicamente o tra-
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balhador despossuido do acesso ao saber sistematizado e, ao mes» 

mo tempo, garante a tormacão e a qualificação das elites deten- 

torao do poder econômico e politico. A segunda, diz respeito a 

questão da qualiPicacão~desqualilicacäo do trabalhador. O peão e 

o roceiro recrutados para o trabalho na serraria, são integrados 
"51 fli

` 
U' “1 ¡...x. D-J às disciplinas rígidas do trabalho no mesmo tempo que 

ocorre esta preparação para o trabalho assalariado, deaqualiFi~ 

camwse e deseducam~se em relação as antigas Formas de produção 

nas quais estavam historicamente inseridos. G terceira, trata da

U 5 r_ gestão da “_ missäo~resistência do trabalhador no interior f 

próprio local de trabalha Aàeummissão do caboclo as regraa do 

jogo imposta pelo capital, não se realiza de torma absoluta. 

Ocorre que o trabalhador, ao longo dos anos, na e pela sua eHpe~ 

riência e educação pratica, constrói as suas proprias formas de 

resistênciae, informaie e quase sempre individuais (dada a au- 

sência de formas coletivas de organização dos trabalhadores), 

mas que muitas vezes reduzem a velocidade da dominação comandada 

pelo capital. 
Neste sentido, o objeto de nossa analise não e a edu~ 

cacäo do trabalhador ao nivel ou pela via dos agentes tormais 

(escola e outras instituições) mas a educacao do trabalhador que 

ocorre na propria produção, na Forma que ela assume sob as rela~ 

cães sociais do tipo patrimonialista (época da Fazenda e da pe~ 

quena lavoura) e na lorma que ela assume nas relacões de produ~ 

cão especificamente capitalistas; que surgem e se desenvolvem na 

regicão do municipio de São Joaquim, por volta de 1956.
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fissim, observamos que, nesses dois mundos do trabalho, 

forja-se, particularmente, de Forma silenciosa e indireta, a re~ 

oroducão da Forca de trabalho não apenas em si, mas tambem, de 

ff _» 

1' reprodução da submissão do 'abalhador as normas vigentes. Isto 

é, a sua alienacão a um projeto de subordinação pelo capital. 

Não É nosso proposito, absolutamente, depreciar ou di- 

minuir o valor da escola como instrumento na luta dos trabalha~ 

dores contra a dominacão~subordinacão capitalista. Trata-se ape~ 

nas de relativizar o seu papel sobretudo, em relação ao processo 

educativo dos trabalhadores caboclos. Estes, Poram historicamen~ 

te excluídos, não apenas da posse a terra, mas tambem, do direi~ 

to ao acesso a escola, ao saber elaborado e sistematiaado.` Na 

verdade, a cultura escolar *oi um privilégio de elite rural ser~ 

-+› 5.4

. 
...I rana, tormada basicamente por uma minoria. Eram os hos dos 

grandes fazendeiros e alguns ricos comerciantes que tinham o di- 

reito, de Fato, a educação escolar. Inicialmente, o grande Fa- 

zendeiro contratava um professor particular para garantir a edu- 

cação elementar aos seus Filhos. Na sede da fazenda, aprendiam a 

ler, escrever e a contar com o "mestre~fazenda". Contudo, alguns 

membros da elite prosseguiam os seus estudos ingressando em co- 

légios dirigidos por religiosos. Entres estes, figuraram, sobre~ 

tudo, o Colégio Nossa Senhora da Conceicao (R8), dirigido pelos 
FJ ~.r 

¬. religiosos jesuítas; o Colégio Catarinense (8 também sob a 

ff! LUI U orientação dos Jesuítas; o Colegio Jose, instalado no muni~ 

cipio de Lages/SC e dirigido pelos religiosos lranciscanoe e, 

ainda, outras instituicões mais.



13 

ñssim, a oligarquia rural do nlanalto serrano encarre~ 

gou-se da Formacao dos seus intelectuais, dos eeus políticos e 

também dos seus religioeoe. Lembramoe~que a cultura transmitida 

pelas instituicõee de ensino, dirigidas peloe religiosos, duar~ 

dava o "timbre aristocrático". E o guardava em função dee exetae 

necessidades e interesses da claese dominante, isto é, dos Pro~ 

nrietários, particularmente, de terrae. 
2.4

. 

r: z‹ 17! 
515; U O periodo que se eeguiu a industrial " " da madeira 

também não viu ocorrer modificações signiiieativee neste quadro 

da situacao da demanda escolar: a oierta da educaeão permaneceu 

a mesma, ou seja, a educação para as elites ruraie. E foi com 

esta caracteristica que a escola se aiirma também no momento 

atual, quando obeervamos que dela está excluído o maior eonti~ 

__ 1.: 
' 

I I _ 

gente da populacao do planalto serrano. da realidade, nada a 

aproxima das classes dominadee, que iornecem a iorea humana de 

trabalho. Bessa iorma, os próprios_trabalhadores iazem a critica 

à educacao escolar e relatam sobre a sua realidade educativa da 

maneira como ela se realiza no interior do próprio local de tra~ 

balho e de vida: 

"Nóis ›pobre não pode de jeito maneira estu- 
da. â escola é'só pra gente do dinheiro, 
que não trabalha pra ganha a vida. Pra nóis 
pobre, a vida e a melhor escola. O que a 
gente aprende não é as coisas do livro, mas 
da vida... Eu aprendi dando um duro danado 
lá na lazendaz levantava cedinho pra tirar 
o leite lá na mangueira; ia para o campo 
lidar com o gado, com ar' ação de cerca. 
Na Fazenda, a gente era z pra toda obra, 
iazia de tudo um pouco. " precisava de um 
patrão por perto, para vigiar... Na serra~ 
ria, eu aprendi outras coisas. A convivên~ 
cia com outras pessoas que eu nunca tinha

2 9-¡Í! 
" 

O,iíÍÍ 

553
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visto na vida. Tinha horario regrado e gcn~ 
te cuidando do servico dos outros. A gente 
discutia salario, 0 que cada um ganhava; 
discutia sobre térias, o décimo terceiro; 
discutia o direito de cada um, o que o pa» 
trão tinha que pagar. Essas coisas :Í IU

E 
:- -. ti" 

nha la na Pafionda, mais isolada, som muitoo 
homens para trabalhar. Hoje, ou já sai mais 
sobre os meus direitos da trabalhador. n 
gsnto colocava o patrão no sindicato dos 
trabalhadoroa, la da Lagoa. Pelas convcrsaa 
do pessoal, o sindicato é que sempre saia 
ganhando mais. Dai, muitos não procuravam 
mais o sindi 
com a ?irma"( §._'~› 

~./ 

fl ito. Pretsriam tazar acordo 

D mundo do trabalho é, portanto, vivido pelos traba~ 

lhadores, não como nura abstração, mas, como um osnaco onde eles 

partilham elementos educativos, resultantes de suas experiências 

práticas. 
Em termos de hipóteses, a nossa pesquisa, com base om 

estudo bibliográfico o Em análises de Entrevistas (historia 

oral), nos indica ooo a transtormacão do caboclo em trabalhador 

assalariado e, ao mesmo tempo, a sua adaptação as regras de tra- 

balho e as relações sociais dominantes, tem seu inicio com O 

processo historico que o separa da terra. A forma como evolui a 

produção material da sua existência intertere no seu Processo 
. . › ,, .,._. 1.» ,,"."3 

educativo, quer sega no nivel da sua qualificacao Éh), quer se- 

já no nivel da sua submissão ao capit 

1-» 
pa. 

~.J 

.r al. 

âHnRâL, Pedro de Oliveiral Entrevista concedida ao autor, na 
cidade de Eäo Joaquim, am E® dc agosto de í?8 *ll 

(E) Por qualificação da Porca de trabalho, entendemos, nesta es- 
tudo, como o conjunto de habilidades E de conhecimentos 
que o trabalhador adquire ao longo dos anos, através de 
sua experiência pratica, e os aplica nas tarefas que cons~ 
tituem o seu oticio.
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Colocafise, assim, a necessidade de apreender e comnre~ 

ender o processo historicofleducativo do trabalhador caboclo ar~ 

ticulado e interligado com as relações de produção e com as re~ 

lacöes sociais em seu conjunto. 
¡...|. '13 |..x. F! ¡.4. 9. Em termos estruturais, o presente estudo se * com 

algumas rellexões de ordem teórico. 8egue~se~1hes uma descrição 

da 'região serrana catarinense, destacando algumas característi~ 

cas das suas matérias~nrimos e seus ciclos econômicos, da sua 

história e das suas gentes. Em especial, dos caboclos que, na 

situação histórica atual, constituem a maioria da população que 

nada possuindo senão sua Forca de trabalho, vendem essa Forca ao 

capital em troca de sua sobrevivência. Os itens seguintes são 

dedicados ao estudo das duas tasas de desenvolvimento do proces~ 

so educativo do caboclo enquanto trabalhador: a lose de peão e 

de roceiro e a fase de operário assalariado da industria capita- 

lista da madeira. 

O caminho metodológico escolhido para a compreensão da 

problemática proposta * o Entendimento de como o caboclo foi 

transformado e submetido às regras do trabalho dominante ~ exi- 

giu de nós, dois procedimentos de ações ordenadas: o de regis~ 

trar os tatos e, ao mesmo tempo, o de tentar, de ?orma modesta, 

interpretá~los. 
Grande parte do material coletado para a realização 

deste estudo vem das entrevistas com Pessoas simples,r em sua 

maioria, individuos que, não so não escrevem, como não lêem li- 

vros, jornais e revistas. Muitas vêzes, não os lêem porque não 
|..|. Pa. dispõem de recursos Financeiros sulicientes para adqu ' -los;
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outree vêzee, porque, pelas circunetãnciae e condicõee eocieie, 

ioram, historicamente, traneiormadoe em peeeoae “analFabetae". 

n tecnica de entrevista empregada por nos foi i da 

"hietória oral"(3), que coneietiu, basicamente, de entrevistas 

com trabalhadoree ex-peões -roceiroe, ex-operários de eerra-
_ 

.`. fx 

riae, com um hietoriador do municipio joaquinenee, e com ex-ge- 

rentee de eerreriee. ntravee da hietórie oral, buecamoe recupe- 

rar elementos de análise e de leitura do real relacionados :om o 

noeeo objeto de eetudo. 

O criterio adotado para a reelizacão das entrevietae 

primou, eobretudo, pela qualidade e não pela quantidade. fieeim, 

de um universo populacional de trabalhadores Yixoe nos pomaree 

de maçã com um número médio mais ou menos de i.@®® empregadoe e 

com um numero médio de trabalhadores temporários mais ou menos 

LU ® 63 de E. empregedoe, realizamos cerca de 3% entrevistas, eendo 

que deetae, selecionamos não mais de 15, para análise e explici- 

z¬ 
{_!' tação da nossa temática @% do total das entrevistas realixa- 

dae). Deetas entrevietae eelecionadee, optamos pelas qualitati- 

vamente maia significativas. Isto e, optamos por aquelas em que 

o entrevietado apresentava maior experiência e maior conhecimen- 

to do aeeunto em pauta. 
Coniorme procedimentos da história oral, as entrevis- 

(3) Maiores inFormacõe5 eobre a "história oral", ver: NEEER. Re- 
s in H;L.'=.z.ir.í;c_i...^=\_....e...›'iLe.11›¿.í\;ii»....,.z_..e' 

= 'í.d_=fz;z1.LiicL:e¢;l;â;.,<õ_cê.o;Lââ_1_;;i.i:i_.ii;eJ;Le.J..lz.a.-~ 

dog. Projeto de pesquisa apreeentado à FAPESP, i985; THOHP- 
SDM, F'ê›.~..›.1 . Le h i â i;.‹;'1_\:Á.;à=._oi;:-:i1.__=.:._.e..l_.J:L;i.€z.toi;;L;à51:i1;. Klebat ee, U2.- 

lencia. (10): -56, diciembre, 1984; CORREA, C.H. História 
Oral; Teoria e -_nica, Florianópolis, UFSC, 1978. f1' 

U1 

7). 

fl)

'I
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tas Foram gravadas em titas, transcritas literalmente, revisadas 

e assinadas pelos entrevistados. Uessa torma, garantimos dois 

tipos de documentos: o gravado e o escrito. Nestes, recuperamos 

parte da história dos que são colocados no quadro dos chamados 

"povos sem história“(47. Na verdade, tinhamos e temos história 

de grandes personagens politicos, de generais e de batalhas, mas 

não temos a história do povo, dos trabalhadores, dos vencidos. A 

nossa historia, É a história dos vencedores. Portanto, trata-se 

de dar passagem a multidão dos despossuidos que a história o?i~ 

cial burguesa, assim como a sua escola, jogaram a margem de seu 

caminho. , 

Finalmente, entendemos ser de nosso dever salientar 

que nem sempre pudemos obter todas as intormaeões necessarias 

para uma analise mais aprofundada e rigorosa da Questão aqui 

proposta. Estamos, de tato, bastante conscientes das de?iciën~ 

cias deste estudo como uma peca de conhecimento pedagógico. Na 

verdade, este trabalho não é uma obra prima. Nenhum dos seus ca~ 

pitulos assume carater definitivo, completamente acabado. Entre- 

tanto, procuramos :analisar todas as nossas experiências e ener~ 

gias4 no sentido de Fazer, deste estudo, a nossa própria contri- 

buição: para o aprofundamento teórico e prático da questão peda~ 

gógica da educacao dos trabalhadores, e para o desenvolvimento 

da consciência critica, histórica e politica da classe trabalha- 

dora em geral, e dos trabalhadores serranos catarinenses em Par~ 

ticular. 

(4) HUNIOT, Henrg. A história dos povos sem história. In: Lt 
GÚFF, J. e HDRQ P. (org.). HistdLia¿Wno1gswQroklemas. Rio 
de Janeiro, Fancisco elves, i9?ó, p *G *O



8. ABORUQGEH TEÓRICA 

Nesta primeira parte, orocuraremos dar maior ênfase e 

precisão àquilo que entendemos Por educação, especiiicando mar~ 

ticularmente o nosso alvo para o qual se orientou este trabalho; 

a educação do trabalhador. Não Pretendemos condueir a nossa vi- 

são em torno da educação no sentido de apontá~la como sendo com- 

pletamente acabada, a unica, válida para todos: Pelo contrário, 

a nossa visão desta realidade, que se maniiesta de maneira com~ 

plena e deseoncertante, reproduz apenas uma teoria e uma prática 

limitada pelas nossa experiências como homem, situado num tempo 

e num espaco determinado. Assim, quando tentamos responder ä 

pergunta "Que é educacão?" nossa resposta, consciente ou incons* 

cientemente reflete nossa propria Posição no tempo, e Faz parte 

da nossa resposta a visão que nós temos da sociedade em que vi- 

vemos.
1 

8.1. Considerações em torno do conceito de educação 

D universo da.educacão é ~ reconhecamo-lo ou não - o 

nosso universo, a sociedade onde nascemos, para a qual somos 

moldados desde os nossos primeiros anos de vida. A lingua que
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nos ialamoe, bem como todo 0 noseo modo de viver, de agir e pen- 

sar, não é uma herança individual, mas uma aquieição social do 

grupo no qual estamos imersoe. Neste eentido, penear a educação 

é pensar a eociedade, o individuo e a cultura interligados, in- 

separáveis, eles são neceeeario e complementares um ao outro e 

não opofitoe. Nenhum homem é uma ilha na sua totalidade. Logo que 

naecemoe, o mundo cometa a agir sobre nos e traneforma~nos de 

unidades meramente biologicae em unidades sociais. Porém, o que 

e decisivo é o fato do homem ser, ao meemo tempo, o produto e o 

produtor da eociedade, da cultura. O homem civilizado, como o 

homem primitivo, e modelado, transformado pela sociedade t 3,. O 

eticaemente quanto a sociedade e transtormada por ele. Os homens 

fazem a historia. ão meemo tempo, a história fax também os ho- 

mens e molda o eeu destino(5).
V 

Resultado do que dissemoe, a educação é, pois, um pro~ 

ceseo que decorre primeiro do tato de o homem "estar no mundo" e 

com ele relacionar~se, transFormando~o e transFormando-se, atra~ 

vée de sua atividade prática concreta. Neste caso, o homem (su~ 

jeito do conhecimento) não é um mero aparelho registrador passi- 

vo da realidade, mas o agente que dirige este aparelho, que o 

orienta, o regula e também o transtorma, por meio do trabalho. 

"Na base do trabalho, no trabalho e por meio do trabalho, o ho- 

mem criou a si mesmo, não apenas como ser pensante qualitativa- 

mente distinto dos outros animais, mas também, como o unico ser 

(5) E. H. Que É Hifitária? Rio de Janeiro, Paz e Terra, 
l_J 1» 

r- 

7? 
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2? 
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do universo, por noe conhecido, que e capaz de criar a realida~ 

de... Os produtos não testemunham apenae a atual capacidade 

criativa do homem, mae também e, em eepecial, as euae iniinitae 

Potencialidades"(Ô). 

A escola rompe eote vinculo direto, eepara o trabalho 

da criação, da vida e da cultura e trane$orma a aprendieagem, o 

trabalho educativo, num exercicio mecânico e extenuante. A edu* 

cação, eobretudo o processo educativo do trabalhador, começa 

muito além das tronteirae da educação escolar. Em geral, âegundo 

Giannottí, são ae doutrinae que não atribuem a Praxis o papel de 

contormar a verdade ae que atribuem maior ânfaee a pedagogia. 

A Praxis do homem É a atividade prática contrapoeta a 

teoria; é a determinação da exietência humana como elaboração da 

realidade.~ É a atividade que ee produz hietoricamente como uni- 

dade do homem e do mundo, da matéria e do espirito, do eujeito e 

do objeto, do produto e da produtividade(?). 
A Trata~ee, portanto, de ampliar o conceito de educação 

no eentido de recuperar, na prática educativa e/ou ação educati~ 

va, a dimensão do homem concreto. Isto e, o indivíduo humano-eo- 

cial, trabalhando com a concepção do conhecimento como uma ati~ 

vidade, e não como uma contemplacãot Deste modo, a conetruçäo da 

mz X! educação não redue a coneciência " condicões dadas, mae concen- 

tra a atenção no processo ao longo do qual o sujeito concreto 

(6) KOSIK, Karel. Dia1áL1;a_do_;Qn§reto. Rio de Janeiro, Paz e 

Terra, 1976, P. ii®-114. 

(7) Ibid.. P. 292. A
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produe e reproduz a realidade eocial, e ele proprio, ao mesmo 

tempo, é nela produzido e reproduzido. Na verdade, a distincão 

entre a teoria e a prática, entre a ciência e a politiea, entre 

o trabalho manual e o trabalho intelectual só Paz com que ae ee~ 

truturae_de dominação exietentes em noeea eociedade eerem retor- 

cadas, dogmatiaando, absolutizando ou eetabelecendo como verdade 

eterna a divisão entre ricos e pohreo, entre corpo e mente, en~ 

tre oe que pensem e oe que são condenadoe ao trabalho manual. 

Dai a neceesidade de buecermoe ne "filoeoiia da nráxie" o novo 

modo de eer da educação. "A tilosofia da práxie“, dia êntõnio 

Gramsci, é o verdadeiro coroamento de todo este movimento de re~ 

forma intelectual e moral, dialetizado no contraete entre a cul~ 

tura popular e a alta cultura. Neete eentido, trata~se, portan- 

73 O ,J 
!"*‹. 

:"?' 

ya. fl 91 to, de uma filosolia que é-também uma e de uma politica 

que é também uma filosofia. Ela representa o mais alto grau de 

hietoricismo, a liberamão total de qualquer ideologismo abetra~ 

to, a verdadeira conquista do mundo histórico, o inicio de uma 

nova civilização para o homem(8). 

Assim, não há mais essência divorciada da existência, 

não há mais teoria divorciada da prática, concepção divorciada 
' 

.f 

.J 

da execução; o homem se define eseencialmente pela producao, is- 

to é, pelo trabalho delinido como práxie a qual, por sua vez, 

nos seus elementos característicos, é reduzida a trabalho. Desde 

o momento em que comece a produzir, o homem deline-se como huma~ 

y.. vi ‹e› GR:-isnci, êm:õr.â.@. l3i:u:cc_‹.‹..e....z¬ P*-.í.f.¬....cLi';.-il¿=.11.~.x.â:' .z¬.. , ¡;\¬'.,,~:-,_*;,«<_%;_,~'.,_,¬,\. Fzzàú de 
Janeiro, Civilização Brasileira, 1987, p. i®?.
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no~social. Dra, como a realidade humano~social É criada pela 

práxis, a história, não é, senão, a história da luta do homem na
I 

produção material da existência, na qual o humano se distingue 

do não~humanoz “distinto dos animais ao transiormar a natureea e 

produ2ir~se a si mesmo, o homem *ae história, que é a da produ~ 

cão da vida material a partir da produção dos meios de euistënw 

cia"(9
. 

Nesta perspectiva, dentro de nossa visão, conceituamos 

que uma prática educativa coerente e essencialmente comprometida 

com as reais necessidades e interesses dos trabalhadoras deve 

visar a transformação das estruturas de dominação e opressão 

montadas pelo sistema de produção capitalista, a partir da cons~ 

trucão sólida de uma nova cultura, uma nova visao do mundo. Nes~ 

te sentido, dentro de um contexto social, politico e também cul~ 

tural marcado por desniveis, a educação emerge como instrumentos 

de luta, orientada no sentido de preparar os trabalhadores po1i~ 

T1 X T1 tica e tecnicamente para _ _'cer o dominio na sociedade. Dominio 
1.: 

este, fundamentado no desenvolvimento de novas relacoes sociais 

de produção entre os homens e a natureza, os homens e os instru- 

mentos de producão, dos homens entre si e dos homens com o mun~
1 

do. Em suma, a nova educação, a nova visão do mundo e da cultura 

para os trabalhadores só é possivel na medida em que procede da 

"filosoiia da práxis" como superação das relacões sociais vigen~ 

(9) KUENZER› fiCáCia Z. EäflÃaQ&BLJELiáhLlca;_Ã5_Lfilâíä&i¿üL312" 
flumãfl P ämfifluíâíšflmfln trabalhador, São Paulo, Cortez/nuto~ 
res Associados, 1986, p. 34.
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tes e como desenvolvimento de novas relacões. 

Miguel ârrogo, na questão da educação do trabalhador 

brasileiro, posicionavse no eentido de ampliar o conceito de 

educacao atraves da analise do trabalho como categoria educati~ 

va. A construção do educativo nasce, segundo ele, excluedente da 

escola onde não cabe nem o trabalho nem o trabalhador, nem o sa* 

her que se constrói na práxis eoeial. D reducionismo da educação 

à escola tax parte de um processo amplo de negação do saber, da 

educação e da cultura, produaidos_enquanto práxis das camadae 

trabalhadoras em luta. Uai decorre a necessidade de se recuperar 

os proceseoe educativos que se dão na cotidianidade da vida, na 

produeão e nas relações sociais de producão(íø). 

Enfim, a concepção de educação deve conter, para se 

aproximar da realidade educativa doe trabalhadores, um outro 

componente: a transformação das relações que oe homens concre* 

tos, independentemente de sua vontade, estabelecem à volta do 

_,
. 

processo de produção. Tais relaçoes de carater educativo existem 

em toda a sociedade. Entre elas, podemos enumerar as relações de 

propriedade (a posse da terra), a organização do trabalho, a 

forma como se distribui a riqueza social, a distribuição do pro- 

duto e outras mais. Neste sentido, a ação educativa não pode ser 

limitada especiticamente as relações escolares, a mera necessi- 

dade de as gerações mais velhas transmitirem às mais novas as 

(19) ÊRROYU, Miguel. O direito do trabalhador à educação, in: 
CÊRLDS, Hinaflo Gomez (org.). Iraba1hQ_§W;Qflb££imEnLQ¿wái” 
l.emza_<â..n..fz\__~:;.La.uxz5,í*l=n_a;|n..ttahalitastiic. 1 P. BE-BS. *Ú C0 ̀ \1

O
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suas experiências e os seus valores. Esta relação existe em toda 

a sociedade no seu conjunto e, assim, garante seu lugar privile~ 

giado, como haviamos dito anteriormente, na propria produção. É 

a partir da Fábrica (local de trabalho), isto é, da experiência 
n . . . 1 H concreta, na cotid1an1dade~íí) que o trabalhador se educa, se 

faz homem. 

n.r .r 

2.2. Trabalho - Educacão e sobre educacao/dominação do trabalha 

dor no capitalismo 

Tudo o que escrevemos até aqui, nos leva a realçar a 

*FI 
E3-I FJ importância das rela -e de trabalho no processo educativo dos 

trabalhadores. Neste sentido, Paz~se necessario dizer algo sobre 

a questão da relaçäo trabalho*educacão, questão esta que ocupa 

um lugar central, no pensamento e na prática de um reduzido gru~ 

po de intelectuais brasileiros, preocupados com “a crise de 

aprotundamento teórico" da mesma. Na prática, a ausência do 

aprotundamento teórico da relacão trabalho-educacão de um lado, 

desemboca em propostas e experiências que assumem o trabalho, o
1 

conhecimento e a educação como categorias absolutas e a~histori* 

cas. De outro lado, a especiiicidade das práticas educativas que 

se desenvolve no interior da produção e das relações sociais de 

(ii) Maiores intormacões sobre "o que e cotidianidade" ver, KO- 
SIK, Karel, op. cit., P. 68-??. Neste estudo o autor men- 
ciona que a cotidianidade e a História se interpenetram.
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producão que na eociedade capitalista de cleeaee eão relacõee de 

poder, de ?orca,.de violência ~ não e ceptadaííe). Para Acácia 

Kueneer, o que tem caracterizado a grande maioria dos eetudoe 

neeta linha de inveetigacão de educação e e ineuficiëncia de re~ 

lação com o empírico. ñeeim, oe trabalhos acabam por não conee~ 

guir apreender o Fenômeno eetudado enquanto acontecendo, na tenn 

¡..›. LG \.r 

tetive de reter u eua hieäoricidede¿ _ 

Uma vee deFinido o trabalho como práxie, ieto é, como 

etividade que ee produz hietoricemente, podemoe reeeeltar que o 

trabalho é-a alternativa äundamental do homem. É o meio que per~ 

mite, eo homem de treneëormar a natureea e, ao meemo tempo, eer 

traneiormado por ela. Segundo Karel Koeik, o trabalho É o proce~ 

=;s¡ H 331€ dimento ou a ; em que de certo modo ee constitui e unidade do 

homem e da natureza na base da eua recíproca transformação. êe~ 

sim, o homem se objeäiva no trabalho. Ele alcance, no trabalho, 

a objetivacão e, dessa Forma, o objeto é humanizado. O homem vi~ 

ve no mundo (dae próprias criações e eignificadoe) enquanto .o 

animal está efiedo àe condicõee naturaisfiíâ). Em outrae palavras, 

o que Karel Koeik expreeea é que o trabalho, ao ultranaeear a 

mera atividade inetintiwa trens$orma-se na Porca que criou a ee~ 

pécie humana e a Forca pela qual a humanidade criou o mundo como 

fx I-^ TU ~../ FRIGQTTO, Gaudêncio. Trabalho, conhecimento, consciência e 

a educação do trabalhador; impaesee teóricos e práticos. 
In: BDHES, Carlos Hinago, op. cit., n. ?. 

(JJ ~.r ID F! 23.!

~ 
Í"l (i KUENZER, ia e. op. cit , n. 17. 

(14) KDSIK, Kerel. op. cit., p. 184.
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conhecemos. 

Nesse sentido, o trabalho como atividade criativa 

(proposital e orientada pela inteligência) permeia todo o ser do 

homem e constitui um produto especial e particular da espécie 

humana. Entretanto, nos seres humanos, dilerentemente dos ani~ 

mais(í5>, a unidade de trabalho e criacao, de concepcão execução 

pode ser dissolvida. Logo, "a concepção pode ainda continuar e 

governar a execução, mas a ideia concebida por uma pessoa pode 

ser executada por outra(í¿)". 

A produção capitalista rompe este vinculo direto (con- 

cepcãofiexecucãol, desvincula o trabalho da criação, os produtoe 

dos produtores e translorma o trabalho~criacäo em trabalho alie~ 

nado, em algo maquinal, repetitivo_e, portanto, em algo pouco 

apreciado e que se auto-despreaa. O produto não pertence ao tra~ 

balhador mas a uma pessoa alheia, ao capitalista que comprou, no 

mercado de trabalho, a iorca de trabalho do trabalhador e sua 

capacidade de produzir durante um tempo determinado. O trabalha* 

dor já não determina qual será o produto de seu trabalho, mae 

este é decidido pelo poder do capital Co capitalista) ou, o seu 

(15) "A aranha tece sua rede de acordo com uma incitação bioló~ 
gica e não pode delegar esta função a outra aranha, ele 
desempenha essa atividade porque é de sua própria nature- 
za. Has quanto a homens e mulheres, quaisquer padrões ins~ 
tintivos de trabalho que possam ter possuído nos inícios 
de sua evolucão, há muito foram atrofiados ou aFogados pe~ 
las formas sociais" (BRÊUERHAN, Harrg. Izabalhg e ca5Q$aQ_ 
1I=.-:m.f:.~i,.f¬- li.._t_~= a_~_..z¬z¢.._.Jf..f=..-2.à;;m¿.=.z.=....f7=Í«§..>..sL._»n “_›;âà.J.1i==.l'z:zi'›._LLo_.<:ú«íz:iuJ,_z.z.¬....».z>"\í. Rio de 
Janeiro, Zahar, 1981, p. 53. _ 

(ió) Ibidem.
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representante. Logo, os produtos do trabalho não indicam o seu 

criador, isto-é, o trabalhador, que se rebaixa ao nivel das msr~ 

cadorias E dos objetos. O propósito do trabalho torna~$o a eH~ 

pansão de uma unidade de capital pertonconto ao empregador o 

qual, por sua voz, agindo como capitalista, mantém o fiontrole 

sobre o próprio processo de trabalho. 

Com a perda do dominio sobre o mundo material criado, 

o trabalhador perde tambän a realidade: "A autêntica realidade é 

o mundo objetivo das coisas E das relações humanas roificddas, 

diante das quais o homem É uma tonto de erros, de subjotividade, 

do inexatidão, do arbítrio E, Por isto, é uma rsalidmdo imper~ 

'+3 ÍÚ ¡..4

. 

:"`f' 51 
(í7*“. Os trabalhadores são preparados para aceitar as 

condições, através das quais perdem a propria humanidade o se 

transtormam numa ilusão ideslistica, ou soja, são separados da 

subjotividade, da atividade, das potonciulidados E possibilida~ 

des humanas. Nesta transtormacäo histórica, o aspecto objetivo 

do homem se transtorma em objetividade alienado, em uma objeti- 

vidade morta, desumana. E a subjetividade humana se transiorma 

em existência subjetiva, na miséria, na nocossidade, no vazio, 

em uma possibilidade meramente abstrata, no desejo(í3).
1 

âssim, a história da tormacão do trabalhador no capi~ 

talismo não é senão a história da criação de uma forca do trmba* 

lho alienada, adaptada às condições do produção material da 

(17) KAREL, Kosik, op. cit , p. ii®. 

(18) Ibid., P. ii®~iíi.
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existência e submissa as regras das relacões sociais dominantes 

em contraposição ao trabalho como criação, por meio do qual o 

trabalhador cria a si mesmo distinto dos outros animais e É ca~ 

paz de criar a realidade. A reproducão da qualiiicaçäo e a re" 

produção de submissão são indissoluveisz qualificar as pessoas 

para o trabalho supãe muito mais que adestra~1as para serem rem~ 

ponsáveis e competentes com o posto de trabalho. äupõe, em espe~ 

cial, modelar os estados de espirito dae mesmas, para que se 

sintam. e estejam dispostas a acatar as normas de conduta e×igi~ 

das, não apenas no contexto da produção, mas também, no contexto 

das relações sociais. 

Tomando como pressuposto o Fato real de que a produção 

capitalista É produção e reprodução das relaçoes de carater es~ 

sencialmente capitalistas de produção, é imperativo aprorundar 

como essa iorma de produção da existência humana toi gerando 

historicamente novas Formas de educacão, que exerceram signiFi~ 

cativamente influência na Formacao do trabalhador, na sua trans- 

tormacão em fator de produção, em iorça de trabalho alienadafdo- 

minada. Entendemos seja este um dos caminhos, o ponto de partida 

para o repensar e para compreender a Questão da relação traba~ 

1ho~educaÇão no sentido de preparar os trabalhadores para que 

possam fazer sua própria vida e sua própria historia. Para isso, 

é necessario recuperar o aspecto criador do trabalho humano em 

que o homem se reconheça em seus produtos, em sua própria ativi~ 

dade e nas relações que estabelece com os outros homens. No en- 

tanto, isto só é possivel por ocasião da superação do modo capi~ 

talista de produção, para o qual interessa o trabalho apenas sob
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e forma de mercadoria. Como elemento hietoricizante e socim1i~ 

zante, 0 trabalho permitirá ao trabalhador recuperar o nexo en" 

tre teoria e prátifia, instrução e educecão(í9). Conlorme deiine 

Gramsci, o trabalho e a prdpria torma de o ser humano participar 

ativamente na vida de natureza, a Fim de e transformar e a so* 

cia1izar(3®7. 

Ueeee modo, a conetrucão de uma nova vieäo do trabalho 

como alternativa pedagógica para a educação doe trehelhâdoree 
§..\. U ..z implica, necessariamente, buecar apreender no inter " da produ~ 

cão e dee relaeõee eociaie de produção como o capital hietorica~ 

mente traneiorma o trabalhador em Petar de producão, em Forca de 

trabalho alienado, e o educa de acordo com ao duas neceeeidadee, 

intereeee e a eua iuncão histórica. Fato este, colocado em che~ 

que por Marx e que escapa dae enálisee doe economietae burgueses 

que tem, em Adam Smith, o seu principal expoente. 

Em O Capital, Marx trate a reducão do trabalhador à 

mercadoria, à Forca de trabalho aeealariada e ä eua aliena~ 

cão/dominação como um processo social, hietoricamente determina~ 

ya. 3 I-H fl |.|. O do. Este processo tem com a destituição dos trabalhadores 

doe eeue meioe de produção. ëeeim por exemplo, na Inglaterra 
_ 

.f 

desde o comeco do século XUIII, os camponeeee expropriados de 

seu principal meio de produção -›a terra - 
, iormeram os enormes 

(19) HâNäCORDA, Mário Q. E1*g¿jgÇipj9 educaiixfl ñn fiƒâmfifll. Sa~ 
lamanca, Ediciones Síngueme, i9?7, p. 3®.~

Q 0 (Ed) GF‹m45CI, «fr Qfi,,..iiite1.ec.tuâi._õ...e a ...de c_u.Lti.u;‹:.à. 

de Janeiro, civilizacão Brasileira, 1978.'
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contingcnted quo ailuiram àfi manuiatuvaâ, para lá comovcialixav 

o unico vecurâo que rcätou para garantir a ãuboistênciaz a forca 

do trabalho om troca do um dalário. 

A vuptura dos vínculos sociais e aopavacão dos tvaba* 

lhadorefi do seus moiofi do mroducão rod1i3ou~zo, em geral, de

m ã 1 lorma violenta por meios coevcitivoâ. " "z estos, Figuram, 5o~ 

bvotudo, a lei doa pobvea G A lci doa apvondixos da Rainha Eli- 

zabeth. De acordo com o que eotava contido em lei, quem não de 

mpvcõcntaaae voluntâriamcnto ora conduzido ão oiicinafi publicas 

regidas por oovariaaimas disciplinas. Quem, sem pavmiasão do 

il 
_L

~ 
_» ¡._'

. O meatro ou cmprc-:" âbandonava sou poato no tvabalho, ora tra~ 

tado como vagabundo. Nenhum deâocupado recebia ajuda sonão me- 

diante deu ingroâso nafi oficinas coletiva ` f. U`! F _' ¡.._~. 

Por cctoõ procedimentos, ob§erva~se a existência de 

uma educação coercitivd com relação ao recrutamento do traba1ha~ 

dor às diâciplinas exigidas pela nova forma da trabalho.
' 

â medida em que, no curso do deecnvolvimento da hiato" 

ria, a produção material da exiatência humana aaaume cada vez 

mais caráter eapecificamonto capitaliata com seus métodos, meioo 

E condições, a alienação do trabalhadov pelo capital atinge 'o
1 

(Ei) Karl. flmflâfiiifil. Uol. II, 1987, p. 8E8~894. Nes- 
tao zs Marx trata âobrc "n chamada ficumulacão Primi~ 
tiva . . 

Fl -+› 3 
:'I'J§> 

fëzhílfl 

EZX w- 'E
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ø .. z.: 3)`.. .. . 1.: 

nivel da subsuncao realkfifif . Nela, se realiea a alienacao do 

trabalhador não apenas no nivel da expropriação com relação aos 

meios de produção, mas, também, se estende aos niveis da expro- 

:.e 1 niiacao do saber nperario, de seu produto e de seu controle do 

processo produtivo. 
nssim, com o advento da maquinaria e da produção meca- 

nieada, o prónrio processo de trabalho É continuamente transtor- 

mado, ou revolucionado, em busca de ganhos na produtividade. A 

máquina torna-se o ?ator ativo no processo de trabalho, impondo 

ao trabalhador taretas continuas, unitormes, monótonas e repeti- 

tivas que exigem a imposição de uma disciplina fabril rigorosa. 

‹¬¬ 

l-

. 
-1-› 

2.4

. 

r¬. O Alem disso, o conhecimento cien ¬ que é a condição necessá- 

ria concomitante da introdução da maquinaria, cria novas hierar- 

quias de trabalho intelectual e manual, com a eliminacão das di- 

visões anteriores, baseada nas habilidades artesanais. n sujei- 

cäo real do trabalho ao capital transforma continuamente. o pro- 

(E2) Marx distingue duas rormas daquilo que chama de "sujeição 
do trabalho ao capital". Formas estas, que correspondem a 
periodos históricos distintos da pré-história e da histó- 
ria do capitalismo. A primeira lorma encontra-se na ma- 
neira pela qual o capitalismo emerge dos modos anteriores 
de producão Marx dá o nome de "sujeito iormal do TRAEALHU 
BQPITAL". Essa subordinação não moditica o processo de 
trabalho enquanto tal, a unica maneira pela qual a mais 
valia pode ser extraída é pela extensão da jornada de 
trabalho para alem do tempo de trabalho socialmente ne- 
cessario. n subordinação formal se associa, dessa forma, 
a mais-valia absoluta. Marx chama a industria de grande 
escala, com sua produção baseada na maquinaria, de "suje- 
ricão real do trabalho ao capital" e a associa a producao 
de mais-valia relativa (MARX, Q Caeital, Uol. II, i987, 
P. 583-594).
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¿‹ado da firabalho na budfla da acumulação do valor Q É considfirafl 

da, goralmfinte, como sinal dm maturidade do capitalismo como moh 

do do produção.
I 

Ha industria, a divioäo do trabalho não É mais leita a 

paräir dofi fionhâcimfintoa E das habilidadea do trabalhador adnui~ 

rida ao longo doa anofi na Q pela eua riãnria pratica, mafil fl) I 'O 73 

mala diatribuição dos trabalhadores nâlafl dilerentoa maquinafi dc 

1:.. 1* ramo. U trabalho lina totalmente dealigado - reais inlúrezàoà 

E neflfiaëidadoë doa ärabalhador€fi¡ o trabalhador pasãa a dor do» 

~..¡ 

.J ú W minado pelo nréprio inâtrumanto de trabalho, que se cz anta 

com Elo amb a Forma do capital morto que domina a Porca de tra~
‹ 

í`.`= 11 :-1- H. balho viva, a ëuga a axaura. ä separação ~ '¬ o trabalho manual 

H o trabalho inâalectual Q a tranoiormacão doaío am forma do do- 

minação do capital dobre o trabalho, torna~5e uma raalidade de 

Fato com o daâenvolvimento da maquinaria E :om a divieäo do tra~ 

balho. “Q habilidade eopecialiaada E restrita do trabalhador in~ 

dividu: despejado, que lida com a máduina, desaparete como uma 
zi- 

,.._:

~ 

quantidade inlinetesimal diante da ciência, das imensas iorças 

naturais E formando com ela o poder do pafiräo(53>“ 

Neste aentido, a redução dos trabalhadores às condi~
1 

ff. :-fz U çõeâ do -trabalho ?abril = *oi apenas um procesao da luta em 

torno das condições materiais mas, também, um Qrocesso prolonga~ 

do de conllito cultural, que ao dá, moemo temno, pela Forua E 521 3 

Karl. Q Qafilggi, Uol. I, São Paulo, DiF€` hà bl 
¢›Ê 

713 

ÍÍHÍ 

I;

* 
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'+2 id. E pelo coneenso. Justi$icd~oe defita Forma a ação educativo da 

brica controlando a vida do trabalhador em todoe oe seus aenec~ 

toe, regulando seu lazer, seua coetumee, eua zondutd, ele moral, 

eua vida eexual e sua eaude, em virtude do seu aiuetamento às 

novas condicõee de vida compatíveifi com de exigências de raüio~ 

nalizacão do proceeeo produtivo e de expansão do novo oiaäema 

econômico. Eete profiesoo de deeceracterixacäo da vida do trdba~ 

lhador exigiu, segundo Thompeon, uma prolunda revolução cultu~ 

ral, por meio da qual a economia moral doe camponeeeo loi verrim 

da pela ideologia fiapitaliete do livre mercado. 

O profundo respeito pelo trabalho peeeoal bem feito 

cedeu lugar ao $etichismo da maquinaria. ä busca de um edui1i~ 

brio entre a satiefeção dae neceeeidades de coneumo e o eslorco 

de trabalho neceeeário para ioso, loi substituída pela emtieFa~ 

cão e identificação do bem eeter com o mito do consumo eem Fim. 

A apreciação do trabalho como parte integral da vida que devia 

ser julgada por eeuo valoree materiais e moraie intríneicoe ce~ 

deu terreno à sua consideração como mero meio de conseguir ea- 

tiolacõee extrinsecad. Ae redes comunitárias de solidariedade, 

reciprocidade e obrigação mútuas de artesãos e camponeses e mes~ 

mo o rigido código de direitoe e oürigacõee entre o camnesinato 

e a nobreea, Foram eubstituídas pela atomização das relações so~ 

ciaie, pela expansão do individualismo e pela erra de todos LG C
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1.1
1 

contra todoa(~4*. Heaae un1verao da revdlucao fiultural. ha uma 

. mz. " do pensamento da Marx da que não haatam que aa cmndim 
az

. 
pa? 3 ff- 535 1-"¡ .Ez

E O 

cãaa da trabalho apareçam num pólo com capifial E, no outro púw 

lu, aparacam waaadaa que nada têm para vender a nas ser aua ?or» 

ca de trabalho. Não haata também ?orcaram-naa a ae vender vn1un~ 

.Í- 

35€ O fr tariamanta. Ha eun1u"» da producãd :api aliata, daaanvo1veu~sa, 

con$mrme explicita Marx, uma claaaa de trabalhadorea qua, Por 

:- X ¡_... U3 
53.1 

\t| .. f:' 
_ ¿.. .... .¶.¡,.!:.',.\ _, ,.. <..+. ..` _.. __... .__ , . ,.. ... .,...;... .. .. ..`1\ 

Ê. IU.C‹:\.Çv:3.C› _; 
=..\ ‹:¡.(. ...\..-ztlu P: ~...Õ.:.~ _ ¡..Í.|T|I;: ¡ I E; !...'ÕH Ô.:› " ¡~... .L '.:|.".:› íÍl¢:\ \-IÍ..¡.\':. E: 

×::. 63 

¬5. -fi 

* 
.I 

modo producãn comu leia maturaia, evidentea=-~'. 

Rravarman chama a atencao para Q Fats da que a “habi~ 
f*š¬ 

tuacão da ärabalhador" ae papai de "Fatør da-prüduçäo“ nan ae d 

plenamente. Cam efeito, ele diz: 

ff' Q aalimatacão aparente do 'abalhador ama 
nüvoa modas da produção auras da daatruicãf 
de todos os mndoa de vida, a cantundência 
daa barganhas 5a1ariz`a que permitem certa 
maleabilidade das coatumeiroa níveia de 
aubaiatëncia da :laase trabalhadora, o ema» 
ranhado da rede a vida capitalista moderna 

_ torna, finalmente, todas oa outroa 
meios de vida impossíveis. Has; por baixa 
deaaa aparenta habituação, continua a hos~ 
Íilidada dos trabalhadares às Formas dege~ 
neradaa da trabalho a que são obriga~ 
dO5(Eó)~_ 

'J *A 

Ê a 
Q
_

1 

(E4) THOHPSDN, E._P. â_imLmaâãm_da claêfieuaaaráuia Lnalââa. 
de Janeiro, Paz Q Terra, 1987. Haste trabalho, 0 ' 

mostra como a raligiäa exerceu um grande papel na a 2 ~- 

ção daa nnvaa condiçõaa de trabalho e da vida por parae 
dos trabalhadoraa. O preteatantiamo em geral a 0 purita- 
niamd em particular, Foram eaaancíaia para a expanaão do 

_ 

modo capitaliata de produção. 

Í"I 'Tz 

&J._:: 

f"?'r1"',?:\

. 

Ú 
H' 

'J

Ú 

1'§,l 

(85) MARX, K. Q Qaaital. Uúl. II, . P. 854. I'-" w w w 

F): DJ DJ (Bá) BRâUERHAN, H. Up. Cit., P
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Entendidu a hafi'“u;'w :_ trmbalhmdmr ao papdl da la~ ¡,... 'T L 171 "
r O .¬ - _; 

tor de produção Camo resultado de rsvolucões ecmnõmicas, dd de~ 

fiapareaimfintd da untigaâ Formâäõâa da produção aocial Q, p0rtafi~ 

äd, também de ralormm ou “rsvülucãd cultural", 3 quaâtão qua ae 

cdlocä É A Fdrma de encaminhamento da auperadãd do mddo atual dm 

trabalho marcada pela Eua candicãd da mdrcmduria E pelaä csnsfi- 

quênciaa da mlienaçäofaubmrdifiacäd, tando em viata a ãlabdracãü 
«~. 

.Lx , 
_ "Yz E ¡_.x 

FT' 
SU' E a realização de uma iüntraflhegemmnia per ' ad traëälhâ~ 

ddr libsrt' tú dd aapectd daaigual Q, pcrtantd, dafi fšâ -: X 
,_ -,_ .T-«Í 535 F.

.

T f"!" 

É nda ãentido da aupermcão da ddminaaãofdu da "apm~ 
trabalha ca¬' aliõta. 

-ê- fi) 

. M , . renäp lahltuaçao", cdmo diz Bravarmân, Q da ndcasâldadp de cmnfiw 
" de uma nova hagemonia que ' Gramsci, ätrawéfi da axu Fi' E M E. » É F1' Q L G 

al ;L 5. 
1.- 5.:

. penfiamenta E " “ ação política, se cdn§t'r dm uma fihava de 
_-. laiturâ no que sd râfere ao aprolundamentn tfiórico Q pratico da 

.Q C ÇL* fi.. D relação trabalhd~educaçãd E a sua inêarcäü no ' da hegemofl 
110 y-I 1 E3 Q Q mia. Ê necesâidade de â claaee dperária ir " z " seus intereâ~ 

see corporativaš e U papel político da cultura e da ideologia 
são temas constantes em seua escritos. Pura Gramsci, 0 unico 
mein de deatruir a dominaçäd do trabalhe pelo capital E da fius~ 

` 

. 1 

šentar Q puder dg classe trabalhadora é comecar 3 cdnatruir uma 
1 5 33 531

` C CL 
_f.'. nova hëgemünia delinida como relação Gducativâ de M- "~ç”~ “ 

espontaneidade E do latalismo, que se na _ rerlência direta CL
` 

3] 

rsprefifintâda pelo trabalho acrescida da capatidade intelectual 
,._z ¡. f- 

Cl' F1 ~.› _.› de E = "á~lo teoricamenteu 
De trâbalhadores, partindo das suaa cendiçõeê da tra» 

fz. ...- 

F” 
,... 

§..°. 

. , _ . M balho ídncveâafi, davam cQn§““ r a sua pr0pr1a vlfiäs dm mundd,
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cuja bafie meräo aa ëuaa nmcefiaidadaâ rfiaiâ, no seua interefifiea, 

a õua função hiatórica Q a sua Própria práxis. Q dimenãäo da rm~ 

lação wadagógica, no entanto, não ae limita apanafi ao nival do 

local da trabalho. Ela é, Evidentemente, maia ampla; a ralaçäm 

.-. 

; 
;.|. 

."': 3.52 nadagógica existe fiociedadd em sau conjunto À, a luta doa 

trabalhadorea para conquista da hagamõnia, intervindo na práxifi 
!¶ ̀

.

. iii! 
dê ii

_ 
É; 

z-1» politica, fiocial econômica E também cultural, que _ _ inlas, 

comploxaê E difitribuidaa em variofi niveiê (27). 

É âó na condição de se ter am conta todas efiteâ asvecfl 

tda do prohlëma que É poflaível compreender que ' 
: äa 5 "a f Í ,_ ,_ _, gi

. 
ft 'Y- 

..
, É-r Ê3

~ 
Q'-' 

não exiõta uma mão inviâivel que empurra oe homens e aa cüisaâ. 

Naa, o qua exista, realmente, é~a capacidade de decidir, de nr~ 

ganiaar, da conhecar e de agir dos homens, os quais fião canazea 

da lutar para mudar as situacãeu a aa relacõas-de lorza. 

Hesse âentido, a educação as eretiva como instrumento 

de luta que prepara oa trabalhadoras dasanvolvendo as suaê cana* 

aidades e potencialidades Fisiológitas, politicas E técnicaâ, 

pErmitindo~lheã Entender aeu lugar no sistema nrodutivo E na 5o~ 

ciedade em geral, permitindo-lhes conhecer a Qociedade a trans~

1 

DJ ._`¡ \f Uer GRQHSCI, A. A çQnggQgÃgwd1gl§§jça_g3 bjgifirig, Rio de 
Janeiro, Civilização Brafiilaira, i98ó, _ _", A. Dämlüiär 
lggiuais a a Q1gan1¡a;ãQ~ga fiuljura, Rio de Janeiro, Civi~ 
liaacäo Brasileira, i??8; __~_ , ä. üaguiágfil. a Egliiigg 
fi.Q_E5LflfiQ_fiQdfirnQ. Rio de Janeiro, Civilizacão Brasileira, 
1984. Naata ultima obra, Gramsci deacreva sobre a criação 
do "homem massa" , do "novo hmmam" pelo fordismo, que Esta- 
belaceu um nova ëtifia, uma nova maneira de penfiar E de agir 
na claãsa trabalhadora.
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fuvmá~1m. Só wmv meio da mducacãü reml m trabalhador É aujëitm 

da rëlacäo fiogniãiva Q tem poõaibilidadafi de desenvolver ana ca~ 

pafiidadfi de querfiv Q de intervir cünficientemente Q näa mltiúam 

menta mu, waãfiivamfinte, na elahoracãü da hifltória E da vida co~ 

letivm.

1

0
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3. O PLANALTO SERRANO CATARINENSE 

O municipio de São Joaquim, está localizado no sxtrsmo 
U? «- ;.. É, Sul do Planalto Berrsno do Estado de Santa Catarina. con$i~ 

F' .- E -f 5.... fi
> 3 guracão territorial assamelha~se à de _" * gulo, caracterizs~ 

do nor três notáveis acidentes fisicos que são os seus limites; 

ao norte a ao oeste, 0 rio Lavatudo; ao sul, O rio Fslotas; a 

leste, a Serra Geral. Em toda a sua extensão, a super 3 P"'~ Ú Q.. 

solo á muito acidentada, caracterizando~se pelo periil de altos 

morros E canhadãcs profundos. fidomais, outras características 

com relação às suas matérias~primas, à sua historia E às suas 
3'1 pessoas apresentam traços comuns aos demais municípios do nl ~ 

nalto catarinense os quais, atualmente, fazem parts do qua se 

convfincionou chamar de “micro~região da AHURE8.(38) 

3.1. Suas Matérias-Primas e Seus Ciclos Econômicos 
` 1 

;J
z 

.Ê 

Í- .- O “Planalto Serrano", naste estudo se reiers ela 

~ AHURES ~ âssociacão dos Hunicípios da Região Serrana da 
ãänts Catarina ~ compreendo os seguintes municípios: La~ 
gas, São Joaquim, Bom Jardim da Serra, Urubici, äl$redo 
wagner, Ponte Alta do Sul, São José do Cerrito, Campo Be~ 
lo do Sul E ânita Garibaldi <âHURES, Eäguggz Ey;j¿ggfi¿~ 
Lfifi, Florianópolis, Etapa, 195W). 

FJ S0 ~.r
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região que abrange um certo número de municinioe vincuíados à 

âHUÊE8, à qual São Joaquim pertence pelae euas características 

geográ$icae, pelae euae raieee hietóricme, pela eua cultura e 

pelo eeu tipo humano. 
Cl. ÍU Os campos paetagens naturaie, as Ploreetae de arau- 

cáriae ou pínheiroe, como eãm chamadoe peleo nefieons região; 

0 clima subtropical eëco e U inverno apreeentando baixas tempe~ 

raturae, eão oe recureos naturais que ee eonetituiram em fatorem 

atuantee na euoluqão da história econêmica dos municípioe eerra~ 

,_ ;.- 
,..‹t noe, na sue €ormaçäo eociel e 1 tural. 

na eonae de campos eão $ormadae baeicmmente de paeta~ 

gene naturaie e montilhadae de tendes de mato, de nenuenae nao~ 

centes de água (arroioe) e de banhados. Nestas eonae, ao grandee 
Í! |..4

. 

Eli ,-1

» razendaa de criação de animais e, em espe de gado vacum em 

sieteme extensivo, se estabeleceram, em parte, como uma eugeetão 

dominadora do próprio meio. Conforme aponta Enedino Batista Ri~ 

beiro, comentando a cerca da economia do município de São Joa~ 

quim, nos anos de í94í; 

A pecuária extensiva é sem dúvida alguma A 
nosea princinal indúetrie e Q nosea maior 
$onte de renda (...) O relevo acidentado, o 
$rio, os campos cobertos de pastagens natu~ 
raio ?a2em com que a indústria paatorial 
encontre, no noeeo meio, as condicõee ?avo- 
ráveis ao seu deeenvolvimento (...) De no5~ 
aos campoá são extelentee, se prestam tento 
para sítios de criar, como para sítioe de “'nQ engorda 4~=). 

37.1 |›-4 *Iii

` 

›-â z.-z 7.1 O ( E9 > En ed i n G Bat i *st a . íã.'a1cL.J¿1§à_q.L....m= 
¬1 

1 e 
LL- 

" 3, Florianópolis, (I.E.E., i?4í, p. 4@~4#.
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Gesim, nas grandes oxtenaõea do campoa, os fmxendeivoâ 

deixavam os animaiâ soltos até creocarem e depoiõ os abatiam pa~ 

ra vfindov o couro E a carne seca (charqua). 

älém das Honas de campoo, no planalto fierrano catari~ 

nanda também aparecem, com gvando destaque, de mondo de F1ove§~ 

taë da araucária ou ' hoiros. São astas, exemplo notável da 'o š 
adawt ão da äloveata subtropiaal, neõta rfigiäo. U pinhc` “rw E3) 

1;- 
fi _; E.. f* 

ÍÚ ¡.1 ....‹ P ‹‹‹ ...J ("í' E: L' ,... 

1' 
.Ê atin `“ em média de 3% a 35 metros de ¬ ra, sendo _~ eota mew 

dida pode vaviar do acordo com o dolo e com o aatágio da vâgfita~ 

mão. 
LE. "I Em solo joaquinense, por exemplo, era comum o abate z 

*JJ

» 
..- 4: 
“ creo com oãaa metragem, segundo donoimentoâ de antigos trabam 

Cl "3 "'z Oz TJ kl- U lhadoraê de serrariaa. _ " sscritor Enedino Batiata Ribei- 

ro, am seu eetudo, já Fazia reforênfiiâd meato sentido: 

"Em nosso solo, a araucária brasilienoiâ afi~ 
contra habitat Exaelente {...), alcancando 
maia de vinte metvoo de altura. Inconteêta- 
volmente, o pinheiro É a noasa mais pvotiow 
sa árvore sendo o material exclusivo da 
noesa atual construção da casas, pontes e 
ba1cas...“(3®) 

U! fià A Partir dos anos do século atual, com o vesuítado
1 

da va1orizaÇäo_do preco da 'madeira no mercado nacional, e tam~ 

bém internacional, da tldrostas de araucárias do sul do planalto 

I›-I (39) zidem. Maiores intormacões sobre a avaucávia ou "pinheiro 
bvaaileiro ver; KLEIN, R, M. Q_Q§Q5;tQ_fi1uãm1gg_do gi* 
fibäiro bräfiilgiig. Itajai, Sellowia, i??@; Hâäü, Rei- 
nhard, figQgrä£;Ú fifiiçâ dgwfigrâná. Rio de Jaflei““ José 
D1 'zfl m |== i 0 , i Q E..-ã_â:.<n;;~x;E_;L.§L.ioo,,_.Iê'_1' z 

o ~¿._Ll. . FI i 0 
do Jânëiro, 9455. H* 

I'-^ 

.Q 

-_.

w '-.J 
|›-4 

.J

~ 

CE' 

*J 

CJ 

T3 

ITI 11.7

C



41 

catarinfinsa tornarmmmfim am um alto Potencia] Econômico, atraindo 

para a região ao chamadmfi serrarias ligadas ao procasso de in? 

+1 :": dufitriâliza madeira. Nedta nova economia, Q winheiro was~ 

sou a cdr 3 matériaflprima por excclência, explorada palma madei- 

rairofi, filhoë da imigrmnteã italiânofi, em geral uindofi do Rio 

grande do âml. "Foram elefi ~ da gringoa, como lá de diz M que 

iniciaram a exmlormcão da madoiro Em grandfi eacala ~ 
rw ‹

_ 
- 

`.›. '-á» ›._. 

Com O Êfigotmmento doa rcsarvas da araucárias â, Em 

'P1 ‹.. f 2 '-1 fi' fx. z-. 
.

, conëmqüência diâto, com o Yechamonto da grândfi ~ ~ da êorrafl 

rias, apeâar dao condições topográiicaa adverêâõ, mas com condi~ 

EL “É cõea . fioio iauorávâiâ, a iruticultura da clima temperado moa~

h ê-=

. 

trou~äe altamcnte promisâora, em eâpecial, na ragião do mdn ~ 

pio de São Joaquim. mfiâim, maifi uma vex a äconomia regional mov* 

trava-se integrada às condições do meio. A produção, sobretudo 

da maçã, eubatituid E Quperou, de longc, A economia da madoira. 

Ú) U. - para ilustrar: a produção de maçã que era em í??9, de 8.8®@® 
l'-"' *Q »-K: toneladafi, padëou para 5®.@@®® toneladaa em 8 . Dec maia de 

i®® serrarias inataladas no municipio entr- as décadas de i95® eÚ 

ú ú i9ó@, resäam hoje (i @) apenaâ 13 unidadeê que Qmpregam um nd» 

mero médio de ó®@ trabalhadores. '

1 

Destes três cicloâ econômicos apontados ~ ciclo do ga~ 

do (pecuária extensiva), ciclo da madoira (aerrariaëš e ciclo da 

f_~ 

" 

PI 
..z maçã 'uticu1tura), interessa-nos analisar e discutir os doía 

primeiroâ cicloa em asus aanecüos pedagógicoa cfouz educativos, 

B z'>âL'-'E5. 1*-árc io I'io\"ei\"e\. ;ã\_.;E_.‹¬J;,ff..;=;×_..d.f.:_..@_c:_x¿‹.:›_.~._1La:ixmc..fr_r.fzz;.L:‹^...1z1.du.t.;í..â:;i.~- 

pmtiyâ gm Lggfií. São Paulo, Brasiliense, i9$3, P. EE. 
Lú ›-*~
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1.: 1.:
` 

.. -\ _ - ralecionadoú que sao tom a queeteo do deeenvolvimento do oroceúr 

so de Formecão do trabalhador da regiäor Has, antes de entrarmoe 

na temática especifica, tratemoe, aqui, de deecrever, em linhas 

gerais, algumâe caracterieticae da historia e da população oer~ 

rena cdtarinenee. 

3.2. De pousos de tropas à condição de Uilae 

_ 

No tocante ao povoamento do planalto, m hioóteee maio 

provável É efde que oomente com a abertura do chamado "Caminho 

|...›. 'HZ ts) ® do Sul" (i7E8~ é que teriam comeeado a ee estabelecer oe 
~5-. Fi ;...|

. primeiroo povoadoree, de nroeedência maulietâ. ñntee deite ~ 

to, a região era terra de indiofi ~ "bugree“{3E) como eram chemo~ 

dos - que viviam praticamente na condicão de caeadoree e co1eto~ 

rea, sem moradia Fixa. Além doe indios, nela habitavam alguna 

elementos tidos como “marginais", “foragidos da juetica“. 
(fl fl ...-1 Com a abertura do "Caminho do , o traneporte de 

gado vacum, cavalar e muar da região do Rio Grande do Sul para o 

mercado paulieta mude a sua rota: do mar para e terra. Criou~ee, 
.

1 

assim, um novo caminho de passagem dao tropas de animais, em 

tornou do qual se nucleou A defesa da terra e se gerou o novo 

(38) Por toda a região serrana os indios eram chamados de "bu- 
" gree", eem qualquer conotação em termos de race e familia. 

Dai a expressão "bugreiro" atribuida àquelas peeeoas con~ 
tratedae peloe tropeiros Para atugentar e até mesmo meter 
os "bugree“ (COSTQ, Licurgo. Q çoojinefite dfl*L¿3eo¿. Uol. 
I, i?8E, p. 7.
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~..» bundeirismo: "Q troneirismo".(33 

Os lugares onde os tropeiros costumavam parar os ani~ 

mais, ra$azendo~os para em breve prosseguir na longa marcha, 

passaram a`ser conhecidos pelo nome de "pousos de tropas". Esses 

pousos evoluíram lormsndo os primeiros pequenos povoados os 

quais. ao longo dos anos, elevaram~se à categoria de Vilas como 

lorem os casos de Lages (s primeira Vila serrnnn, lundade em 

í7?i pelo paulista Antônio Corrêa Pinto), Curitibanos, São Joa~ 

quim e Campos Novos. 
`I De uma maneira geral, a lundacão “ssas povoações no ,_ x J- 

planalto serrano _não Fortsleceu o surto demográlico em toda s 

sua extensão, mas tão somente criou nucleos isolados entre Q cs* 

.~.'.. minho das tropas. e expressão de Caro Ehlke, o planalto asteri* 

nense era apenas "território de passagem". Nem mesmo com a in~ 

corporecäo do território ä Provincia de šanta Catarina, em 188%, 

alterou~se de Fato esta situação. às levas' de imigrantes es- 
. . ,N f.\,, trsngeiros desta Provincia concentram~se em outras reg1oes.<“Q) 

(33) O "tropeirismo" teve seu início no decorrer do seculo XUI~ 
II, alcançou 0 seu apogeu no século XIX, estendendo se até 
meados do século XX, quando decai o comércio de animais 
realizados na feira de Sorocaba, em São Paulo. Maiores in~ 
formações sobre o tropeirismo no Brasil em geral e no Pls~ 
nalto catarinense em particular, ver; GOULART, J. A. ILQ~ 
ess.. me D:_oi;›ieiià:1:›.s u_z'zx_.;lÍir.u;cuzzs.f:._Í-í1:›_.~:io__lÍm:_;â.s.¬¡_l. RJ. . Conquista, 
196 5. â EHLKE , Cure . z'¿rW‹:if.1n fli.Li_ste.__.dz:›i,, elsàn¿iJ.l:1.i....i;.a.l"_-=M._in-'›

` 

Florianópolis, Laudes, 1973. . 

(34) Sobre a distribuição dos imigrantes estrangeiros na Provinw 
cia de Santa Catarina ver; CABRÊL, Oswaldo Rodrigues. His- 

, i 

F-`1c›r§.an=¿›;:›c›l 9 . E . E . , 'Né-S; F'I‹°1Z~' 

ZA, Ualt er F . 

' 
¬`.;1__zi.a...›.~ 

~* 
'1¬.;L_<:1¬ii;:.¬~._...«...›_..ir*'Íf' f.L-¬ °~.‹7-.1;1_*,“..»":,_.._J;Í~.si:_:z.~;;Li:ú:›.`. 

Florianópolis, UFSC, 1981; PIAZZn, N. F. e HUBENER, L. H., 
Ssémzzi-._f.o¬ài.m:ifi;‹.ilâ;Ls.to.â:_i.õ._d;i__Q.eniie . 

' i a n rlz P o 1 . L u n z¬‹ r d E 1 -~ 
li, 1987. 

'U y...J O
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Com ieeo, o planalto acabou Ficando por muito temwo gem a con» 

tribuicão cultural deatee colonizadores. 

Entre i?5@ e í9ó@ ocorreu, na atual região da GMUREB, 

1, 
ãíi O um eeneivel movimento de migra' interna em conoeqüência da ex- 

ploração economica dao reaervae de araucáriaoz os "gringoe", em 

particular, invadem a região. 

3.3. O tipo humano-social da serra catarinense: o caboclo 

O homem em geral do planalto catarinenoe é denominado 
f.: 

e ze auto~denomina de "aer1ano". Segundo a visao dominante, eúte 

äiwo humano~5ocia1 dae zonae de campoo e pinhaio, de revivância 

somática do bandeirante e do mameluco, cuja antrogënese, por eua 

vez, é dae maio complexaa e resultante de cruzamentos do eortuw 

Quão (onde varios sangues se englobam) com o índio e com o ne* 

gro, =eenta uma Formacao Pieica e peico~socia1 diferente da~ w o d 
quela do individuo "praiano“ das zonas de beira oceânica e. tam~ 

bém, do individuo imigrante das zonas de colonização propriamen- 
G. UZ1 1.4. F1 5!-'. te ditas. O meio Físico criou na fisionomia peicol do eer~ 

rano o senao da extensão, da liberdade, da grandeza, da riqueza 

e do sentimento do infinito. n sua ascendência tupi lhe trano~ 

fundiu a profundeaa dos aentimentos, Êanto no odio como no 

amor, o cunho da hospitalidade e o característico da mobilidade. 

Q hereditariedade lhe gravou, iorte, a ambição e o autoritariemo 

D ii H): u expressivos no portu_ E a alimentacao, de outra parte, e×~ 

*J ,J 11' 

§Íi. 
-. ceeaivamente caro' carnívora, oerviu~1he para a acentuação
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."\ í`. 
J U? do abaolutifimd. 

No entanto, para 0 Pim a que ae destina efite emtudn, 

interesäa nua trabalhar, em partiaular, com aquela parcela da 

populaçãa âdrrana que se conatituiu a maioria translnrmada, hifi~ 

“'ñamente, em ' de trabalho deapoafiuida, em latür de firmw fT Ú~ ¡...: f. O 'FÉ w 

dução, em ínfitrumento de produaão dd capital e, pnrtantd, esta 
,, . _ . M.. (-'.;¿.¡\ -W _ r atualmente vinculada a claefie trabalhadøêa - ~-' hzaa pepulaâau 

que ccnatitui Q univereo deste noaso eatudo á tormada, pnrtante,
à

v f por trabalhadorea caboclod que têem aaa origem nau amnaú de cam~

n É 'A pos e pinhaie do aul do planaltm 2 f'inen5e. 

É temática :ale trabalho Í -J a relaçäü trabafl El. T Lt. ‹I? a _L.:

. 

LE §I=J 

lhG~educacão no prnceeeo histórica da tnrmaçãm deste trabalha*

n M U Q Í! der, da eua lneer na prndueãü e naõ relações âociaia domir “ 

3)É _!! 
|..:

. 

-E3 tea. *_ antes de nos debrucarmoe na tratamento desta rela~ 

cão, da nossa queetäú prüeriamente dita, eentimae que ae tax ne~ 

ceseária explicítarƒ am leitor, quem é eâee trabalhador, que ti~ 

po de 'abalhador É eâee e de que forma este ele sendo aqui'de~ r1' 

fiñifiü. 

O caboclo (lu5ü~brasileiro eu mestiço) é entendido, 

neste eatudo, como 0 camponêü aem terra, O qual encontra-de na 

situação histórica atual em processo de proletarizaaão. Por não 

F) N E I> Í? Ir FJ C1 U1 -I Í' (35) Lourival citada por Licurgo, op íit. P. 538. 

(36) "Claase trabalhadora”, neste eetudo, É entendida em deu 
eentido tormal âegundo a delinicão propssta per Braver~ 
man; “a claese que nada pdaauindo aenäo eua terça de tra~ 
balho, vende eesa terça ao capital em trúca de eua §ub~ 
sistëncia" CBRÉUERHÊN, op. cit., P. 3E®).
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O ter terra propria, nom contra; de marcaria ou do arrcndamento, 

vendo dirstamente sua iorca do trabalho a um proprictário, por 

um salário em dinhciro. flsmim, o caboclo, hoje, é o trabalhador 

tomporário (ou volante) ocupado nas grandeo plantações de bata” 

tmfi, Q, fiobretudo, nos grandeo pomdros do macäo do municipio do 

São Joaquim. Acha-so, portanto, diretamonte associado à produção 

de bmna agrícolas, especialmonäe. A sua visão do mundo, a s-E 
manoira do -'pretar a raalidado quo o cerca, o sou ¡...| 

. A T3 5 U CL G3 

vida, de agir s do pensar, ainda wermaneccm marcados polo sdtilo 

de vida campesino, embora em processo do se tornar algo bom dio 

Ç-_Ê ai
2 0 verso com o grau acontuado de pcnetr c e desonvolvimento do 

modo capitalista de produção e de suas rclacões sociais corres~ 

pondontes no campo. Como define Paul ãinger, cada vez que um 

pais se industrializa em moldes capitalistas, iorma-se uma clasw 
/'N w w \.z* se assalariada. E com relaçäo ao camponês, a probalidade 

fui U! maior é quo ele se incorpore o se adaote novas situações, ão 

novas iormas de producão e de reiacões sociais. Logo, o camponês 

soire um procosso de adaptação do acordo com as ncccssidadoo do 

capital. 
É neste sentido qué buscamos compreender o caboclo

1 

simples do planalto catarinense, levando em considaracão, não 

apenas o seu condicionamento biológico, mas também, as suas es~ 

pecificidadas históricas, sociais, econômicas e culturais. No 

verdade, o trabalhador caboclo da serra catarinense tornouwse 

z¬ LO .__1 \./ siwscn, Pzuzi. if. ›r-oz-m-fi aux. ci -z‹.«.¬-.ss bpm-z«'\.-1.' A . são .=~zzLz1@, 

ätual/Editora da Universidade Estadual de Campinas, 1986.



47 

identificavfil, não só pela sua origem étniüa, mam também, pelo 

ambiente fisico no qual vivia, por um astilo da vida e de lazer 

qua antacedmram aa iürmaa produtivaa de trabalha e de vida €5~ 

sencialmenta capitaliatas, introduzidas, no municipiu de São 
FÉ' 

_» 
4-. 

za. Joaquim, em particular, pala mmderna indúa "ia extratiwa a maw 

deira. Huitafi vêzeâ a desvinculação do cahmclu do aaa cmntextm 

§Ócin~ecnnõmicw Q cultural condiciona am nâaâoaaišcmm Qutra viw 

são de mundo, com outra concepção de trabalho) a äëiinir eãte 

trabalhador am termüã dmpreciativms, cama foi Q caao de Hubert 

êvé~Lallamant que, am visita a Uila de Lagafi, em i5u8, comentava 

êobra o modo de vida do camponês da terra: 

“Nunca vi tanta indolência, tanta »“-5 ima 
como entra os campmnefiea de Lages". 

.‹'\.:‹ Ú]
` 

U2 
Í.-.Ã 

`__/ 

:_ Ê: 

Depuis da descrever a indolência do trabalhador lag@a~ 

na, proõaegue Avé~Lallemantz 

uz.-¬ ne, aos homens indolentes enviassem, como 
concorrentea na terra, alguns milhares de 
lavradores alemães, Poderia haver uma com- 
pleta translormacãø (da Uila).. muita 
Preguicosos para submeterem~se alfluer 
incômodo uu risco..."(395 1 

w~

m
n
M 
2
o

3 c fl) -. n El x'¶" 

mz Q às opiniões de Robert ~ ~Lallemant - impregnadas 

(38) ÉlUÉ”'LÊLLEl"Íí'-l\`ÃT› F\`Ol3E`l't . §:|.Í..š`i_<_IL¿=,§1]_5 Q›=*_1__;ã_§;¿__¡3_¡_“__r~.'¿¿:¡'_¡:¡_;_j,_.j¡'¿_=, fg (",-¡¡¿Q1'_3_ 

.f.I;.;-âJ;ar;i.câ.z-zâ_._....lI_-' l = ._.=;_LEši.â.».'* “`z.l. c‹ F-':àu.1c›. Ed . d 
Univerãidade de Sãa Paulo, E910 Horizonte, Itatiaia, 
'¬“W P ó9*69. ¡- 

~.|" E' 

(39) Ibidem.
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de um modelo cultural de ética de valarieaçãm euwrema do traba~ 

lho árduo como iorma de produaãm da riqueza material. Ele É um 

produto da smciedade européia e, portantõ, concebe Q noaeo cabnw 

:lo serrana a luz da amciedade e da história a que pertence. 

O eatudidfiü e brasileira äri Martendal, par fiua 

vez, reforça a idéia da cabüclo “indo1ente" e “preguiçmea“, 

quandõ dia que acøatumadd à eua simplea neceeeidade de fiubaiaw 

tir, 0 caboclo roceiro, em seu habitat natural era aveeeo ao eH~ 

panaionia~ 

me ecsnõmico e ao pragreeem. Qseim, conformado cem a eua rea1i~ 

dade, permanecia em eeu deetinü de sobrevivência, realizands 

apenas ae tareias absolutamente necesãariaã. Nesta ótica, ainda 

proeeegue Q autdr, Q caboclo “avaliava 0 trabalho e oe camera» 

míeaoa. Se deeae para viver, eatava ótimQ".(4@) 

verdade, aão as condicãee da vida real, prdduzidas ZEE '21 

his "amente, que cdndicionam o modo de vida das pesaüaa, de 
:"T' ¡C!

~ 
..z

1 
y.:

. 

_ ,, J.: ¿_ 
' 1.: .- 

eeu agir e de_eeu pensar. U homem nao exisze sem cnndicoes e ao 

É criatura social atravée dae condiÇães.(4í) Logo, eão ae condi~ 

cães dadas que Formam o canteúdo da consciência. assim, as con~ 

dicõea nãd são aenäo aa próprias condições materiais de Pruduw
1 

'E' U eão. ' duzindo seus meioe de vida, explica Marx. oa hamene-pro- 

duzem, indiretamente, fiua própria vida material. Desza iorma,

ë BJ (49) HARTEHUAL, José äri C. FrQçeâgQ5“g1ggu¿)zg5 e §r5palhg;edu~ 
' 'Íd 

d zé. ,_;á.n›:dz:›1-_e_›:;.*-;_ë._a:..fÍ'f:š`â:i d_‹:.› ¬*›==.f..._* na __.'š.,f.\.f.\.i.L..ii.._._:L...' ' 

madeireirg. Rio de Janeiro, F.G.U, i98®, p. 3?. (Diaser~ 
tação d Meaärado). 
ãfi ¡-,IL 

"l Êfzz 

13 

(41) KUSIK, K. DP. Cit., pi ii2"íi3.
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"tal como os indivíduos manilestam aua vida, afiaim aão eloa. U 

que eles são coincide, portanto, com eua produção, tanto com o 

que produzem, como com o modo como produzem". rx .B T1 
'| 
: 
¬.f 

~.f 

Neete sentido, a conduta do caboclo merrano, o eeu 

jeito de eev e de viver, o torna, muitoo vêzes, objeto de vino 
¡..-.. 

I-'

. 
_¿~‹ 

~» 
¡..›. para os habitantes da cidade e, de curioeidade eien' ca pan 

ra muitoo eetudioeoe. 

Com relação ainda a lorma de deëiniv o caboclo serra” 

E-E cr ff). E :- (3 3 '1 O no. deetaca~ee, ta fm tipo de leitura que se pomiuio~ 
z. na no sen'ido de criar uma espécie de "mito" em torno deete tra~ 

C1. E! 

K. 

balhadorz o miäo gaucho indewendente. Esta leitura do caboclo 

serrano será analisada, neste estudo, com maia detalhee, quando 

trafiarmoa eepeci?icamente da lormacão do Peão catarinenee. näo 

|.¡ 
'11 ›-..| 

F' 4- eim, não é nossa intencão, neste trabalho, negar a ` ência do 

gaúcho dae eetänciae riograndenses na formação cultural do cabofl 

clo~peão das lazendas do sul do planalto catavinenee. Negar tal 

115* O inlluencia é negar a própvia história da lormac do trabalhador 

de lazenda na região dos campos gerais de Santa Catarina a qual 

situa~5e, marcadamente, naa zonas limitroles do Rio Gvande do 

Sul. Entre estas influências figuram, sobretudo, o cavalo, o boi
1 

naa lidee do paatoveio, o leite gordo, a coalhada, o queijo, a 

manteiga, a carne seca (charque), o churrasco na-dieta alimen- 

tar, as bombachaa largae, o chapéu de couro, o lenço, ao Cintas, 

as botas de couro, a Hevenga (laca de tamanho regular) a indu~ 

(43) HâRM, K. ~ ENG: É ififiolggia alemã. São Paulo, Huci- 
tec, ~ 

!._\ o m *am 'T3 . 

F 
na 

r~ 

×4m m 
w'n
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mentária, a musica, os instrumentos musicas (a gaita e o vi0~ 

lão), os landangos, o estilo das danças (xote, rancheira, nuaw 

drilhe, vanerão, etc.); os torneios de laço, as carreiradas, 

etc. Tais elementos culturais gauchescos estão associados, ate 

praticamente a década de .= deste século, às iormas de produw |._x 

×‹'.`× 
LI' 23' 

cão material, as iormas de lazer dos caboclos catarinenses de 

“Cima-da~€erra“, e, em especial, dos caboclos~neões de lacenda. 

além disso, na comunicacao, o gaucho. segundo Péricles 

Frade, juntandofise ao elemento da terra, contribuiu para lormar 

um linguajar oroprio,(45} muito inrluenciado pelos seus costumes 
o. :fé :tl 3 Q pelas suas tradições e pelos seus conceitos h machismo. 

2"\E ¡...x. 51-ii C3 
O autor acrescenta, -ainda, que entre os caboclos da x 

EI U2 
.C 

›-f 3. Ú “existe um indislarcado “' da ascendência gaúcha. Quem tem 

passado com origem no Rio Grande do Sul ?aa questão de contar. É 

quase como descender de nobres".(4¿) 

Embora pesem os traços comuns em relação ao aspecto 

cultural da formacao do trabalhador peão das lazendas catarinen- 

ses e do gaucho do Rio Grande do Sul, $aa~se necessário, contu~ 

do, precisar o contexto histórico, o contexto sócio~econômico e 

também o contexto cultural que constituem a chave de leitura Pa~ 

/\ .!> DJ ~.r Sobre o "linguajar próprio dos caboclos catarinenses de 
"Cima~da~Serra" existem duas obras literárias escritas pelo 
jornalista Tito Carvalho. São elas; Bolha de ârrozg, edita~ 
da em Florianopolis pela Imprensa Olicial do Estado, em 
1939 e giga salofiza, também editada em Florianopolis, em 
i9ó3, àmbas constituem um Patrimônio cultural do linguajar 
serrano. . 

FRADE, Péricles, ` 

z UEñLUO, Edson. Efindgi1a_flo diyino. šão 
Paulo, Ed. do “, i977, Q. 10. 

f'\ 
«B Jb ,_, 
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ra a compracnsão do caboclo como tipo humanowaocial, com amam 

própriaa caracteristicaa Q especificidades particulareü. Como 

deFine âujor Ávila Luz, “o caboclo não É tão avontureiro, nem 

jovial, nem deâerto, nem Fantaiarrão quanto o gaúcho rio~gran~

3 11' fr, denfie". G caboclo aorraoo, axpíica o autor, quaac não ca 

muito pouco ri, É pouco sahtimental a nada romântico, com gran» 

doa alagrias _â aem expanaiwidadeíáã). Ha vida real, o caboclo 
_' aaaimz aendo um indivíduo, É _ um produão da hifiw '47 O ¡...:

. 

"H TJ §..: F1' Ú '1` 

EL' 5 ff]_ E 

tória e da ascicdade. E É sob oatê duplo aspccto Que, na fiua1i~ 

dade da catudioâoa, davomofi apreandor de sua vida e Conaidará~ 

10. 

Trata~ae, portanto, de relativizar, criticar e ques~ 

›.‹ TJ ¡._' 

. 
r.~. 

Í' :'¶ tionar aquelas iormaa da analiae E “ do reaš qua, muitas 
Il' 

1.4

. 

'XI 
~›- O» 

1.4

. 
Li? O F1 *J

. 

fl y-J vêzes a~ Z.- “ caa e fora do conäcxko * costumam se tran5~ 

iormar em manipulacãea conacicfitea p ” parte de politicoa eaper* 13 

tos c por acadêmicos cacaúores de preatigios Q êtatus intelec- 

% Eâae tivo de leitura transiorma 0 trabalhador caboclo em ¡..:

. 

LE 

uma entidade mito1ógica,(45) deixando-o no nivel da conaciência 

a-critica, a~história e a~po1itica. Em outras palavras, esse ti- 

po de leitura mantém o trabalhador ao nivel do aenêo comum,'in~
4 

capacitado para se organizar, e para conquiâtar alianças com ou~ 

(451) émiovf càxnatciimâ :Í :Limas ei ¬ah§.J;1f_as_õfisc,cccda;Le1i.s.i41~ 
cjfiqfiø do gflígpfi gähfiglgfi FPÓIÍS, Sfd. .=-~ P. 44“4ó. 
vez- z-zinúzz szfizmos, siwiõ . Em-z~‹; ‹›_ Ii;,=.›_‹:=_;u.-_§~'›..oí _...m__Szm.tiz.._f;a- 
' “' H. For `" EHERHE, i?84, p. 54. 

Q.- 
CI P4 

'1 ff] J *J W 
n~ 

LJ\ ú m H 
T]

» 

........_›...l.1l... - 

(46) Sobre a questão da transformacão do camponês em mito ver, 
BHANIN, T. Q dafinição de camponêa, in; ESTUÊDS CEDRÊP, 
Ty;h5]bg P qqmjgacãg. Rio de Janeiro, Uozes, 198%, P. 44.
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tvoa trdbalhadüvefi. É também dub Gate afiwecto que Q trabalhmdov 

não enccntva Vargas suficientaa para amparar as ralauäem de 

¿-. 
.›.,. 

2-; Ú oprefiaão, de domina* Q da exploração conâolidadmfi pelo cmpi~ 

tal, através da história. 

. â nosaa análise da relaçäo traba1hu~educaçäo na prd~ 

cefisd hiatdricd da $dvma¢ão e desenvolvimente do cahdcld enquan~ 

to ávabalhaddr, '* duzido no ifitarior da prdduçãu E daä relaçõew 'C Ú 

ëociaiâ de mroduaäd, deaaa maneira, epõewfie à tudu qua deja re» 

presentação faiâa um Fm1siFicada e irreal dd paaêmdo, à utopia 

(comU.mr0jEtd inatingíval, irreâlizáveiš, ao mitc E à aiatematifl 
¡.4. 23 9+ zação douäv “ia, rdmãntica a idealiâta, para tantar aäingir, 

de mudo modesta, a "concreticidade“(4f3 deâte trabalhador dm Sul

1

1 

do planalto catarinenâe. 

0 mundo da praxië humana, que :onatitui a compreensão da 
' alidads humano~socia1 Camo unidada da flroduçãd e roduw 

de âujeitd e do objeto (KUSIK, K. op. cit., P 

/` «Sb \,J \P 

rf 

-' 

§"|_. 

O 
FU 

¡..›. EU 

'U
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4. PRIMEIRA FASE: A INSERÇÃO UA EDUCAÇÃO UD PEÃO E DO RUCEIRO NO 

QUADRO DA UUHINACÃO PATRIHDNIALISTA 

Na conetrução hietorica do homem caboclo eervano, dois 

tipos de trabalhadoree.tornaram~ee conhecidos pelos eeue modoe 

CIE' 'ši¡..l3.€5 1.'-.`«CÍõëÍ':`› E' E-E'Lí'f:} PE`í`?'E5Z':`‹.m€flÍÍO*¿í1 G6 P€.`õ€€:'› 'F2?=.`¿?ÍGÍ'fliÍ-':`.›. E CJ*-.`›{ |...~. C3. fl! 

`-/ voceiroo da Pequena lavoura ...(48
. 

Heete noeeo estudo, o peão e o roceiro são tratados 

não como eímplee moda1idadee de tvahalho ou indivíduoe abetvotoõ 

mae, como trabalhadores concretos, eocial e hietovicamente pvo~ 

duzidos. Logo, eäo ao relacõee produtivae, ae relaaõee eociaie 

de produção que, determinadas historicamente, eonstítuem e defi- 

nem ae formae concretas de trabalho, bem como ae Formae de co* 

nhecimento. fieeim, o trabalho, as relacõee de tvabalho, as ve1a~ 

ções *do homem com a natureea, dos homens com os inetrumentoe de 

trabalho e doe homens_entre ei, não são senão ?ormas concvetae 

113 o-I çu n Qt fxm de de produção me quais, nov sua vez, “correspondem a 

um determinado grau de desenvolvimento das Forças produtivas ma 

(48) Segundo Ari Hartendol, na situação existente antes de i?5®. 
na região eerrana de Sta. Catarino, oe cabocloo viviam, ou 
em pequenaa propriedades ruvais (caboclo roteiro), ou em 
Fazendae de criação de gado (caboclo peão). HèRTENDâL, op. 
cit., 198%, P. óó.
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teriais“.(49) 

É neste sentido que os cabdclos sem terra para p1an~ 

tar, sem gado para criar, sem outros instrumentos de prdduçäe e 

sem privilégios politicos e sociais, acabaram por rormar a elas* 

se, trabalhadora historicamente subalterna. Os pedem e os rmfiei~ 

ros são, como deriniu Oswaldo Rodrigues Cabral, a maioria da po* 

pulação trabalhadora ”desclassi$icada, econômica e também so~ 

. H ' C' 
. . .› . cialmente . 

ldü) Uiviam quase se de rezas, e de1Havam~se consu~ 

mir no cotidiano à sombra do patrão, Q grande latífundiarim,_ Q

O 1-¡ H
e 

Pi' ¡..x. Fi U chefe p lacal e padrinho. 

`Portanto, nesta primeira äase, o desenvolvimente do 

prücesso educativa das trabalhadores catarinenses de "cimawdaw 

serra", no interior da produção e do processo social é, aqui, 

esãudado à lux das relações de poder e dominio patrimonialista, 

fundamentadas no monopólio da terra. 

4.1. 0 Lati?úndio: A Origem Histórica das Fazendas Serranas Ca» 

tarinenses 

No planalto serrana catarinense, sobretudo, 'em sua
z 

primeira Fase de vida econômica, diierentemente da zona do lite* 

ral e de outras ainda, o regime de produção eom base na grande 

¡..:

. 

É) propriedade rundiár predümindu inteiramente. üe antigos tro~ 

(49) MARX, K. Q qfigifigl. Uol. I. i? wQ 

CI Iz› 

H- 

'IJ 

*O 

Z' 

\¡ 

I> 
~«'3í" 

'U 

í 5 ) O . F4 _ é1.i.f.ameê.aúibia_dii_.eer.i;i=:.:âiLad.âi . F p o 1 i s , L u n a r d e 1 1 i , 

89~93.
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peiroo, traneiormedoo em faäendeiroõ, dedicavdm oe de oorpo H 

alma ä criação de animais, especialmente de gado vdcum, de forma 

extenoiva. "Somente a conoervacão e reproduaão do ldtifúndio , 

medido em milhõeõ de campoo,(5Í) permitia o deeenvolvimento des~ 

ta atividade economica", explica o hietoriador catarinense Oo~ 
4.) \ 

__ _ 
x.. \ 

. _` 

waldo Rodrigues Cabral.<*“” Ueesa +orma, me zonae de cempoe +0" 

ram traneiormadae em áreae de pestagene para o reprodução do ga~ 

do. E m aristocracia rural, detentora desta 'tuacão economica, iii 1.; 

iazidp ueo dos euae potencialidadeo econômicme e também politi~ 

Cëvš. 

'iv ‹;L. :J cz- 'r_'. O :J 'rd á ui |.-I. U ci. O lâti z ~o plenalto catarinenee, tal 

como ee deaenvolveu no Brâoil em geral, remlinou ee àe veeeo por 
.‹ - 1« W (§3\ - «. _ _ «- '. ' ~ -~- meios viozentoz, f outaâe vezee, utràveâ de politicas de d1z~ 

. _: txibuicào de terxae desiguaie. Entre eotao, destacam-ae, em eo~ 

pecial, a concessão de eeemariae e a Lei de terra de i85®. 

(Si) Unidade de medida local, usada na compra e venda de terra. 
Por um milhão de metros quadrados de área de campo. 

f“§ U1 RJ ~.» 
I-** *Q `__I *G CâBRâL, D. R. Op. cit., , p. 198. Segundolesse autor. 

quem, na região serrana, tinha menos de trêo ou quatro 
milhões de campo não tinha condições de eotabelecer-se 
como criador. 

(53) São muito comuns as históriae de expulsão de trabalhadoreo 
da terra pelos antigos grandee iazendeiroo da região. A 
violência toi, eem_duvida5, um dos meios utilizados Peloo 
donos do poder para resolver questões de terra. Pietoleirofi 
eram :ontratodoe para eliminar os deeaietoe do patrão. Con~ 
iorme Caio Prado Júnior, “cada lazendeiro, no Brasil, po5~ 
suia eeue proprios capangas que, tora das tocaiae. exerciam 
o trabalho de peão, geralmente nada mais recebendo do que 
casa, comida, montaria e roupas". PRADO JÚNIOR, Caio. Q 
àueâLão.egráiie. sãõ Pad1z, nvâziiienze, ivfe, p. 51~71.

1
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Com relação as sesmariae, Sadomi Iura die; 

O papel q 

A torma de ocupação territorial (do planal~ 
to catarinense) Foi a concessão de semmaw 
riam (...) Não obstante a limitação lefial, 
de conceder para cada sesmaria, o que eddie 
valia a uma propriedade de 168 milhõem de 
metros quadrados, os protegidos do governo 
obtinham areas bem auperioree, que chegavam 
a ter até 35 seemariae".<543 

ue desempenhou a concessão de sesmariae da 

formação das tazendas do município de São Joaquim, em especial, 

ticou evidenciado atraves do relato do antigo vigário da parofl 

nuia deste municipio, Pe. Joäo E= 

(54) IU? 

U1 U1 ~...‹- 

TJ 

/_

. 

3) 

HJ Q-.\ 

UIÉCELI João E 

£.› H. H. ul fr úš wiecile, que die; 

¡..à. 
`___1 Éh 

íf 

U' ... Pelo ano de í?E5 a chegou a ?a~ 
eenda de Pelotas, vindo de *auto Antonio da 
Patrulha, o Sr. Manoel da Silva Ribeiro, 
comi doie tilhos menores, Inacio e Pedro da 
Silva Ribeiro. Manoel tinha obtido, por re~

Ê querimcntc accelehLe“;emmm;UmLJLLfir " iai - 
__ ¡' . _ ._.._ .. ,_ _.. 4..-lr '_,.. 

cujos limites são os seguintes: começando 
na barra do rio Pelotas com o rio das Con» 
tas, subia para este último _ a barra do 
rio Tijucas, seguindo até a sua cabeceira, 
passando a divisa perto da casa onde mora 
atualmente a família de Hanoel Cândido e 
daí até serra (...). Segue a serra até 
encontrar a cabeceira do rio üachoeirinha e 
deste ponto por uma linha reta até encon~ 
trar a barra do rio Negreiro com o portei~ 
ra. Sobe pelo negreiro até a barra de um 
riacho que nasce na tapera do padre José 
Carlos, seguindo o divisor das águas até a 
nasoente do Mantiqueira, e, deste rio abai» 
Ho, até o Pelotas e daí ao ponto de parti- 
da" (55) '

W ff' z¡¡
` 

9)» 

Sadomi. Lageswe a_5ua economia. Lages, editora i9??, 

atista citado por RIBEIRO. Enedíno B. Op. 
J J 

.I- cit., p. 45-4d
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Depois de descrever sobre a origem e os limites da ia" 

senda do Pelotas, comenta sobre sua extenção territorial em ter~ 

mos de milhões de campo: 

"Uma bmgaäela com mais de 456 milhões de 
campos" (351 

âlém da iaeenda do Pelotas, entre o século EUIII e XXX 

forem instaladas outras iaeendes no municipio de São Joaquim, 

como as aqui citadas; a ƒa;eflfl5,dQWSQ¿QLro, pertenfiente a Manoel 

Bento Rodrigues e Joäo da fiilve Ribeiro; a ÍâÃ§BfläWáäuää_hu£üää› 

de Fermino Rodrigues; a ígzendfi Egmmfiur fi pertencente a lami~ il) i; Ê” 

lia Souza. 

No planalto serrano, os chamados Faeendeiros, os iria» 

dores de gado e de outros animais chegaram a possuir centenas de 

milhões de campos pela via do regime sesmeiro. Entretanto, as 

concessões de sesmarias, no Brasil em geral, consistiam numa po~ 

litica de distribuição desiguàl, por meio da qual apenas os que 

tinham poder econômico e boas relações com o governo dispunham 

da capacidade de adquirir grandes áreas de terra. Ê elaboração 
|-=~ G! U1 ¢_a de Lei da terra de setembro de que dispunha sobre as con~ 

cessões de terras devolutas, não contribuiu para mudar essa si~ 

tuacäo, uma vez~que extinguiu o Principio da doação e fortaleceu 
/`u UI ̀

 
-1 

\J o da compra. “ Com isso, acabou beneiiciando aqueles que dis~ 

(ãól Ibidem, P. 43+44. 

(57) U. šJ.Li.zif"eit1_e._saJ¬-Àiz' "_.i§z,_ _eEf11otezm.›1b_x_;i.'-s;ã._l.‹z-..`.r.o. ãííín F'ë\u1o, 
Jrasiliense, i984, p. '

. 
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punham de recureoa econômicoe e privilegioa politicos e dificul~ 

tando, no plano real, o aeeeeo à terra por parte da maioria da 

população rural. Ha verdade, eeoa medida legal loi formulada no 

sentido de “dificultar o aceeao a terra por parte de ex~eacra* 

voa, camaradae, imigrantee, colonoa, oradoree e outroo“ (59). 

Assim; “o trabalhador agricola braeileiro Foi posto a margem do 

eietema »produtivo, ou incorporado a ele apenae como-~lorca de 

trabalho, como lator de produção pelo e para o capital. Como ex~ 

plica Marx, a separação do trabalhador rural da terra, doe meioa 

G. FE rroducão, e uma condicão neceeearia para o deeenvolvimento do 
. . ‹.: 

' Ú ' 

modo eapitalista de producao. *QQÍ 

No contexto da região eerrana catarinenee, em particu* 

lar, oe efeitos dessa Lei da terra são viaiveie. De um lado, dem 

eenvolveu-se uma pequena parcela da população com base no mono* 

'U £3~ ¡__- ¡.:

. da terra e, de outro lado, deeenvolveu~ee uma grande maio~ 
3. ill fll `U ria, deeposeuiu ortanto, dependente da aristocracia rural 

Formada peloe grandes Faeendeiroe. Oswaldo Rodrigues Cabral bem 

deline esta situação quando escreve que um pobre peão criado na 

Fazenda, que alcanoava a vida adulta sem economia propria, vi~ 

1.: 1.: ` vendo à explomacao e dominacao do senhor lazendeiro, Lomendo de
1 

euae deepesae, mae não participando de sua fortuna. Jamais podem 

ria coneeguir terras por semelhante proceaeo. (56) 

(55) Ibidemz P. 175. 

(59) Uer: HÉRX, K., Q ;aQiÀ5jJ Uol II, 1987. 

(óë) EÊEHÉ ~" Q m O TJ Fi ;...: 

. 
x"!' 

|.-Sw "Ú wQ TJ o w o e
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No ragime político da República, regime eate inatituír 

I-J* m w o do a partir de o proceaao legal da diatribuicão de tarraa 

lcaa do Go" ,_,_ 

,_. ET ,..: não õolreu mudanças; a tranalarëncia daa tarraa p 

de ordem po~ C1. fil vcrno Central para oa Eatadoo foi maia uma mcdi 

lítica E econômica, que visava, fiobrotudo, a conacrvacäo a ra~ 

Ga coronáia que dctinham o dominio, o 
*+1 5. CL |..|. O producao” do -lati 

controle politico doa Eatadoa, mantinham a liderança politica 

junto as auas baaes, tendo por rafarãncial, a diatribuicão daa 

terras, por custo baifioa, pcloa seus chmrca politicos lo” 

caifi.<Ôí) 
' Neate aentído, os cabocloâ aerranos licaram Excluídos 

do aceafio à tarra.e, na ausência de outraa condicõüa os vida E 

de trabalho, tranaFormaram~oe ou em peões da laaenda, ocupados 

eapecialmante no trabalho com aa atividadaä da pecuária'extenaíW 

va ou, então, em roceiroa, dedicados a produção agricola, prin* 

cipalmente, da carater de aubaiatência, com baae no minilundio. 

Estas duas lormas básicas de exploração não ae encontram juata* 

pootaa. mas intar-relacionadaa, aervindo a exploracão Cabocla 

(camponesa) como reserva de mão-de~obra barata para o latifun- 

dio. Ncsaa sentido, aa terminologiaa Latírundio-minirundio re~ 

presentam uma polaridade, uma est' fz na qual o elemento so- 
_, r- ,- rf 

1- .- 
..,~ 31 

cial é o monopólio da terra. “A minoria que concentra oa rauur~ 

sos basicoâ para a produção (terra e outroâ) estabelece prograa~ 

sivamenta um controle sobre todoa os mcioê de Producao, tais co* 

(óí) Uërz GUEIROS 
lo, Ática 9 ¡..:~ 

«. 

"\1 

'I 
\_z

. '-1. L'§.f=c~âõczm.:zà1.:L5_fif\;:›._.f-:_..1;›‹" f:.:z.l" ..i.t;.o_;~:~._â;¿;j...-;‹..l.. São F`L=‹u~
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mo; crédito, maquinaria, insumo etc " (ÔÊ) 

4.2. Peão e Roceiro: Dois Mundos do Trabalho Dependente 

Ee por um lado o caboclo peão e o caboclo reoceiro tem

f T' 
_. 

1 
gli U' uma mesma origem, por outro, o tipo de alho e ae relaçoes de 

IJ IJ IJ 
*Í IJ . 

- ~ 1,- - . F , 
1» ._ pxodueao sao diierences. As xelacoes de producao nas quais esta 

vem inseridoe os peões não se identificevam com as existentes no 

mundo do trabalho dos roceiros que consistia, basicamente, na 

produção de suhisistência. Sobre o caboclo roceiro assim se mew 

1;, 
_. nileeta "i Hartendalz 

"O caboclo roceiro ' " com sua Yumi» 
lia, o indiepensáve para o seu 'consumo, 
cultivando precariamente sua terra, criando 
alguns animais; completava sua alimentação 
através da caca e da pesca e da colheita de 
alguns Frutos silveetres (especialmente o 
pinhão). Para o seu trabalho e suas lides, 
utilizava~se de instrumentos rústicos, 
grande parte de seu próprio-labrico. Era 
avesso à expansão econômica, porque não ha” 
via estímulo para tal. Parte de sua produ- 
cäo, o excedente, era comercialieado e o 
resultado de suas vendas era utilizado na 
aquieicäo daqueles bens que ele não produ~ 
eia. Na maioria dae vezes, a unidade mone~ 
tárie era apenas referência para os valores 
de troca, já que a linalidade de seu comér~ 
cio não era e.obtencäo de moeda. às rela~ 
cães de producão atingiam apenas os mem- 
bros; estas necessidades determinavam e 
quantidade de servico, o tempo a ser ocupa~ 
do e e Forme de trabalho. A forma de traba~ 
lho, por sua vez, determinava ou instrumen- 

'U 

›--*

O C1. flN ya. Q. 

(62) PINTO, J. B. e outros. EäinimacâQLÃLia.u,d£fiALLQlQ_.IuLäl 
ifiteqrel como iestraíšfllfi_ide desâzzgiqw rqL¿1_ Reunion 
Anual del PRâÇâ, i9?ó.
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tal a eer utilifiaüo, een tipo, eua uuan€i~ 
dade e sua qualidade. ä maior parte_ deste 
uinatrumental era elaborado peflfl próprio 
trabalhador, projetados de acordo com ao 
condiçõee ambientais” (¿37 

Já em relação ao eaboclo peão, dia o autor:

~ 
nu Ú fiaboclo Peão di5tin9uia~ee por não mor o 
proprietário. dae terras onde trabalhava; 
por eate motivo euaa relaçõea de produção 
eram di?erentee. . produção era deatinada 
ao Fazendeiro, vã de apeear de, 
muitas veaee, possuir suas roeae e até mes~ 
mo seua animaia. Em troca de aeu trabalho, 
recebia os -'odutoe neceaeárioe a sua 5ub~ 
eietëncia. Ç emmregado, mae não era aafia~ 
' “iado... . 

¶) 
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ä ausência de aeealariadoa É uma característica deeta 

primeira raee. Ê imenea maioria doa caboclos enquanto traba1ha~ 

dores encontravam~ee em outra situação. üe eõea das razendas de TJ 

gado tinham na eociedade rúatica do planalto "um lugar que 1em~ 

brava mais a situaxão de eecravoe domésticos do que a condição 

de proletariado do campo". (55) Nas palavraa de um dos comandan~ 

tea do chamado “Movimento do Conieetado", Fernando Setembríno de 

Carvalho, as relações entre o Vazendeiro (patrão) e o peão (tra- 

balhadorë muito ee aeeemelhavam às que deveriam exiâtir entre 

escravo; e senhor. (¿Ô7 

HÉRTEHUÊL, OP. ciä. 1989, P. * 
f`‹ g LJ NJ U U1. 

(64) Ibid.› P. óó~67. 

(65) QUEIRUS, M. U. Up. Cit., P. 43. 

(óó) CARUâLHÚ, Fernando Setembrino. Efi1aLúLiQ_fi£ii£üEÚ¿mLíUL££f 
n.e.1:¡.d._.;if e.›:L;L2;L:âa#io_.l.o¿m_§a.r.:i;»a;1o_-5Lf:._tÍ.a1;;L;o._!fi..'*.1à.Lf.=.L' 

'Y 
u..1_H*

" 

ra. 1215. Rio de Janeiro~Imprensa Militar, 191o, p. 235.
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O caboclo de Fazenda era, então, um servo? Bem, nu 

verdade, näo! Chamava*ee Peão, agregado, capatax. Por pior que 

Foeee eeu tratamento, o caboelo de iezende poeeuia geralmente 

É"' 

v. 

5"* z'z= z ¬. 

'Í 'LL C fi ,...1

c uma ?em 1"* uma morada do tipo mais mise ~ eituada no eewa" 

co geográrico da grande fazenda, uma ou dude vacae de leite e 

uma rocinha plantada nae terrme do letirúndio. Trebalhava 
(¿.'7'~ .

. 

longe e arduemente, ~“f* e percebia pelo produto do eeu trabalho 

apenee o euriciente para uma vide miserável. Eeee sue Cond -- 1*¬. Í 
27 

.›‹›. ¬. 

de pobreea era permanente, embora permanente roeee, tambem, e 

neceeeidede de eua existência, a *im de poderem ser renroduzidee 

e eoneervadae ae releeõee produtivas do peetoreio. 

Nee raeendae, o peão era eubmieoo eo regrae econõmicam 

.'›. ¡..|

. 

UÊ :"`i" F1
P 3 FI Q.:

. 

e eocieie que garantiam a e: e da ?ezenda com a pe;u1iari~ 

dade doe eeue valores, Dadrõee de ação e penoamentee eeeeeificoe 

de um eietema de poder e dominio patrimonialieta. Por meio deste 

Çfi eietema, o peão permanecia na fazenda, i ficando, anônimo, 

nascendo, vivendo e morrendo na mesma quadra de terra; cuidando, 

e vide inteira, fielmente, doe rebanhos de animais, de produção 

que não lhe pertencia. 

No que ee refere à relaçäo de submissão do peão de fa”
1 

¡...: zenda ao Faeendeiro, Oswaldo Rodriguee Cabra eecrevez 

“Quando ocorria a vixinhanea com os patrões, 
oe Filhoe de une e outroe juntoe brincavam, 
juntoe cresciam e, ao ee fazerem homens tom 

(ó?) A jornada de trabalho do peão de Pazenda iniciava bem antes 
do eol naecer e eo terminava ao anoitecer. O horário uuaee 
sempre "a regulado pelo sol. fil

›
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doa wafifiavnm m sor refipofitivamente patrõefi 
Q agregados (peão, capataz), como _havimm 
naido sono vaio unidoo nâ.oo lacoo da moâmm 
oolidariedade quo, tendo comccado no barco, 
ao terminario no túmulo". (áâš 

4 

â Fmzonda, daêsa ?orma, É concebida, não apenao como 

,.__~ 
:*:: 

.N lugar centra produção, mao também, como a aroma onde o tra~ 

balhador, na e pola sua experiência prática, morando os conhe~ 

cimentoê E deaenvolvo ao habilidadoo do aeu olício o, ao moamo 

tempo, É transformado em um tipo de trabalhador, colaborador, 

dócil, obodionte, fiolidário E reoponoávol. 
' 

.L 
J 

.-. 
L¬L‹ H. \.f E neote oenr` que, segundo Paolo Hooolla, no intew 

rior dao rolmcãeo oconõmico~¢“"iaio patrimonialiotäfl, o processo 
.J 

if Í. 

educativo do trabalhador "conai5tia, do um lado, no aprimoramen~ 

to rointermtivo dao mãoo que trabalham Q, da outro, na repreosäo 

da qualquer movimento da criatividade humana que, Por ventura E 

heroâiâ, toimasoe em doocolar o corno do homem trabalhador. Eduw 

ij' 

5-32 O car era oinõnimo de repres"» pois equivalia a cortar qualquer 

asa doa trabalhadores para que não voassem para além, para longe 

do seu $oudo“. fág) 

nâoim, todos os atos de vida, de ação e pensamento do 

caboclo peão oão atos de um individuo cuja existência, quer seja 

economica, ou política a cultural, integra as dimensões da la- 

zenda, da produção e dao relações por ela engendradao. Neofio am~ 

f'¬ ;›~. M fi Y ED Q: Q w -EB CABRÊL, U. R. Up. cit., í " - 

(ó<?› HDSELLA, F'. "' fiz-› 

l;:.l1.f:.-_'c._.._.â1.z':â_.1:u.é:z:;1o.â:.%:;i.,::z_;--im __zl._z=;×t1.o_r ~zz;;L?.-«c mu -=u¿._f:z:_~¿â-.;icë_..§âf.._›2.&;›.i..e;.*~;.= '.L..' <=z'..__:.z_o~~- 

cigliâtg, in GUHEZ, Carlos Hinago. Op. cit., p. 3@~3í.



biente nredominam as rolacõfis *Ace A face, rola' 

dominação E dependência. Por isso é que o fazendeiro orä patrão 

Ó 4

¢ :"..*

w Êä PE$5QHl% ÚE 

e, ao mesmo tompo, compadre. U sistema do compâdrio, diga se da 

Pãããägãm 
fiäV3m O 

'1 W Q 1-"`! G m J 

, dessnvolveursc como um sistsma de normas que discipli~ 
" dasw M Ê Ã ¬ v n É 17'. 
flš U trabalhador no sfintido manutenção e \ -

" 

'produtivas E sociais dominantfis, sscamoteando as 
fx \3 

1' 

2;: 
~./ suas contradicões. Dessa forma, "â existência co€idisna“, _ 

“ 3 

exmariëncia de vida prática do trabalho de peão não lhe psrmitiu 

desonvolvsr~se como cidad 

responsabilidade com respeito ao encaminhamento de seu próprio 

.h wa Ú c assim, ganhar a consciência do 

destino. Longo de sor um trabalho no sentido do criacão, o afim 

cio de nsão de fazenda ara algo maduinal, que ss deäinia molas 

relações de denandência e opressão. 

É -parte ä criacäo de gado pela via do latifundio, do~ 
. 

1., .‹ . 'T -1 
'

. s@nvolv@u~se a1nda a pequena producao agrlcols, ('*) geralmente, 

pela bs ira dos rios e encostas de alguma serra. No pequeno pro- 

dutor, o qual se convencionou danominar de “caboclo roceiro", 

através do processo histórüifi*de sua Pormacäo, identificamos al~ 

guns elementos quo o disäinguo, tornando~o um trabalhador com
/ 

,/
I

z 
. . 1 . z.: . . 

(7@) "A vida cotxdlana o antes da tudo organlzacao, dla a dia da 
vida» individual dos homens (...) ä vida de cada dia tem a 
sua propria experiência, a própria sabedoria, próprio ho~ 
7:..

. 

¡...| 

(71) Hai 
ran 
nos, ver EELTRâHE, Sônia Maria Branco. É educação dQ¿_ duo 

zonte, as próprias previsões, as repaticões.. " (K&REL, 
Op. cít., P. 69.) 

ores informações sobra o pequeno produtor da Rsgião Ser- 
a catarifienss, particularmente do municipio de Euririba~ 

._-1.3/erm a :Lí._._.-”***~*.f'fi..€=;E_*;?,. Um er 'l_‹.;› cem: su;=;'›f1¿¿._z:1~<=~ _‹..“›;¬_= WQr¿;z- 
' ¢. _... .._ . . 

' 
.. ', ' 

, 
° .' . ., .¬ ' 

... . 
' 

.. g1\,¿, ¡¡_ 
' f .¬ . z -* .H f - * 

_ 11.41..: J 0"' 
mx .Jul ".*.r_e_.z._'-= .:àz:1n.- 

lis, UFSC, ;..›. 

¶~+

Ê ›J` 

" 
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(Dissertação de Hsstrado)



ÍP~ U1 

elgumae caracterieticaõ diferentes em relacão ao “uobomlo peão” 

de lazenda. Eeeae caracteristicas, ou elementos eetão intimmmen~ 

te relacionadae com ao relaçõee de produção material da vida. 

äeeim, é poeeivel diierenciar o caboclo roceiro do ca~ 

boclo peão, atravée doe oeguintee caracteristicas: 
A `* ~ Em primeiro lugar, m unidade de produção, trabalho e 

consumo do roteiro, estäo intimamente aefiociadoe à Familia ou, 

grupo doméstico. ä Produção de alimentoe como cultivo de cereais 

e a criäuão de animaie, aeeim como o preparo deeeee produtoe pa~ 

ra o coneumo doméstico, tonetituiem atividades diáriae da Vamí~ 

lia do caboclo rofleiro. Eete, com sua mulher e filhoe dividiam 

entre ei ae tarefas eimplee da produção no quotidiano do mundo 

úhell ~enäe do eaboclo peão, :'1` -1
I 

.. 
C3 Q.. 

!..-'

. 

4: T' z _» do trabalho. No proceeeo de _ 

era o roteiro quem decidia sobre o que produzir. Neste, o tempo 

e o ritmo trabalho raramente eram eacriêicadoe à eatielacão f-\ 
L.¿. 172 

elementares, seja porque elas quaee não de neceeeidadee não 

exietiam, seja porque se renunciou a eatio?a2ê~lae a esse ore» 
/'à R1 FU co. 

~ Em segundo lugar, em coneequência da primeira, o ca~ 

boclo roteiro produzia, principalmente, bene para eeu` próprio
a 

coneumo sendo que a margem de excedente, geralmente em oequena 

eecala, era trocada no mercado. Entretanto, a regra geral, é que 

o proceeeo de trabalho não se reduz, nem está submetido à opera~ 

(72) Sobre a Queetão do mundo do trabalho relacionado à economia 
de eubeietência, ver ENGUITA, H.F. â*íg;eWo;u1t¿Wd5 efigolaz 

JJ 
`š

1 

E1:1..» ¿;.>..~...;=‹io__.›'-:_i'..1.“ a.l.¬-.:z1.i~z.‹;1_..u..«_f'" .c¿z«.1f¿i_t_z.=xl..'*...z~=ino. Fort G fill Here, art He- 
dicae, 1989.
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dão da produção em larga eacala, da lei que determina o valor 

com baee na troca, do lucro, que conetitui a força coercitiva da 

competição que adminietra o wroceseo de trabalho em termoe da 

maior produtividade. 
- Em terceiro lugar, vivendo qdaee exclusivamente dos 

producao' da terra, que não era sua por direito legal, mae, do 

grande lazendeiro, o roceiro não a controla e, muitas veeee, não 

tem aceaoo ao capital. Assim, deavincolado do conärole da terra 
."1` Q U e explorado em eeue excedentes, o “' alhador não criou ao con~ 

*eo de acumulação neceseáriae para tornarwoe um tipo " lonõ~ 
CE. 

¡...\

. 

fi CZ 
P: ,.- _,- 

,... 

mo, independente. Pelo contrario, a tendência foi trane$ormar~§e 

em trabalhador dependente do latifundiario.
W LI. Fi' Ú Neete eentido É que a relação patriarcal - e ~nte enw

M _.,- ,..í. Q Çre 0 grande propri e o pequeno orodutor eem terra con$e~ 

ria ao primeiro, o poder de dominio, não apenas econômico, mae 

tambem, político e cultural. É terra conetitdi~ee, portanto, em 

um vínculo real, mantendo o trabalhador da roça aubmisso ao re~ 

gras daqueles que detinham a hegemonia. 
' De acordo com as observações e oe relatos de Teofilo

M Wi nv
I 2 W ¬ de Hattoe, no municipio de Joaquim, Jamaie um ahalhodor, 

eeja da roca, seja da lazenda, deeobedecia ae ordena do $azen~ 

deiro o qual, por sua vez, tratava de manter a sua poeicão de

É (": ._,. ,.._¡ 
H. ff' ¡..:. 

4-‹1 ‹~¬ LJ prestígio econômico, político. U lazendeiro, che?e * lo~ 

Cäl, GYÊ T€§PEÍtäÚQj PDT DHÚG flääëävä U POVO O CUMPVÍMEHÍHVÊ CDM



no
U ~`J 

fx ~`§ íú `_» o fihapéu na mão. 

Eõâa atituda de reapeito e obediência mostra que o 

mundo do trabalhador da roça, bom como ü mundo do trabalhador de 

fazenda, na verdade, é um mundo incompleto, uma vez_que admite, 

de rorma natural a evidfinte, a existência da edtrutura goral 

(política, 'oconõmica, cultural, etc.) à base aob a qual de a$~ 

fienka n hegemonia da claoõe dominante.. 

Tratâ~âe, portanto, de relativizar o penâmmento e a 

prática quo atribuem ao nfiäo H ao roceiro A categoria do trnbâfl 

lhadorefi indonendenteã. ConFormo regiatrou Tião Carvaího an, por 

um '1ado, o grande raäendoiro era homom do grande rortunm, de 

grande nreatigio po co, de ar decidido e paëõoê Yirmas, por 
,._.| F*

~ 
"'?' 

outro, o trabalhador era homam "nobre", nua tinha no nndar om 

pasõos lerdoa de boi Carreiro; era meio maüuinaí, aceitador pas- 
/K 

\'3 
g. 

`_z 

fiivo das cüiõaä como vinham, $oä5em elam boaä ou más. 

1.: 1.: 4.3. Educacao E Domesticacao do Trabalhador no Contexto da Hege~ 

monia da Oligarquia Rural Serrana 

O processo educativo do peão E do roceiro do planalto
1 

catarinense naãceu e deaEnvo1v&u~5e axcluddntd das ralações edu~ 

cativas do tipo escolar. Ele é, evidentemente, o resuítado da 

(73) HQTTUS, Teó$i1o de. Entrevista concedida ao autor. Ha cida» 
de do Fíorianónolis, om EQ de julho de 1989. 

(?4) CARUALHO, Tito. giga fim1phyg_ Florianópolis, ncadêmica, 
1963, n. 4d.
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oxporiência nráfiíca do trabalhador no interior da wrodugäo H dao 

relações sociais de produção. Doado muito cedo, ainda em sua in~ 

Fância, o trabalhador da Fazenda f z aaoim como o traba1ha~ z
.

É P: O `_,

. 

¡.:

. 

f.`.¡. 33 dor da poquena lavoura (roceiro), é * grado, oiotivamentm, no 

mundo da produaão E nas rolacöea sociaia dolo decorrentes. no 

-I: 5 me5mo° tempo que o trabalho produtivo deflampenha um papel da~ 

mental no nroceaao do aocia1i2aÇão~educacão doëteo trabalhadofl 
t"'|` 1]

` 
f"z 23 rea; ele desênvolvo, também, conhecimentos 2 N icaw que o car 

pacitam para a rfialiaacão dafi taroiad produtivaw vinfiuladam ao 

seu orício. 

Com relacao a aprendizagem . namo da iaaonda do munifl .-. ...L O 

cipio do Eão Joaquim, na e pela aua exnâriência pratica no inte~ 

rior da propria produção, - de Hattoâ assim se manifaâtaz --l Ti O. 'H -ra. ,...: O 

O que mais me chamava atenção era os rúfiur~ 
sos e a criatividade que o paão joaquinenâe 
emmregava no eeu oficio, nao Iidaa com o 
gado criado no campo, solto (...). U peão 
aprsndia a iauar o gado já doado pequeno, o 
quanto mais trainava mais habilidade adqui~ 
ria (...). Aâãim, muitos neães,-na região, 
eram conhecidos pela aua deâtreza na arte 
de lacar o gado". I, .__¡ U1 ~_. 

O oiicio de peão não se restringia apenaë à tareia de 

lacar oa animais no campo, criados ao Deu5~dará. Na “dade, ca~ fl Ú _. 

da peão, bem como cada trabalhador de roma, devia Qatar apto pa~ 

ra executar todo um cifllo de trabalhoe e preparado para fazer 

) MATTOS, de. Entrevista concedida ao autor em 
/' 7 .ff " 

/“w *J U1 

*#3 

-l 

'IJ 

fil G~

- 

+z H. |-ul O
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tudo o que pudesse produzir com suas Ferramentas rudimentdres. 

Cade um que quisesse tornar~se conhecido pelo seu trabalho devew 

ria dominar inteiramente seu oticio, teto este decorrente de 

5.1. I3 =-e- "I ..

X 
I
› 

própria condição de vida e de trabalho. marcada por um z cam~ 

bio restrito, pela lrágil comunicacäo entre camworciddde, pela 

escasee*deneidade da populecäo e delas neceeeidades emiguae. ee» 

sim, alem de lecador, o peão era conhecedor dae doencas dos mni~ 

mais, “um verdadeiro veterinário do campo"; era “taipeiro“ 

Il (construtor de cercas de pedresl, era domedor, e muit- mais min~ 

da. Desse Forma, o peão estava completamente absorvido por seu 

trabalho, com o duel mantinha uma relação quase servil e eo duel 

estava muito mais subordinado do que o trabalhador moderno, "pa- 

ra o qual seu trabalho é inditerente". (7Õ) 

No processo de trabalho nastoril e roceiro, não á a 

autoridade burocrática que prevalece mae, a autoridade materna» 

através da qual o trabalhador é preparado para a aceita- 
,...› 

¡...|

. 

U7 ff' '25 

' dae relações de dependência pessoál e de eervicos mútuos com 
¡¬ 

E132 C 

o senhor da terra, da política, da cultura, dos costumes e das 

tradições. 
É neste sentido que o processo`educativo, vinculado a

1 

formacão histórica doe caboclos humildes, só pode ser devidamen- 

te compreendido ä luz das determinacões não somente econômicas 

mas tambem. Politicas e culturais. Estes elementos existem in~ 

terligados e constituem a base sob a qual se aesenta a hegemonia 

MARX, KI .â_1deo1Qgi¿"alemã. São Paulo, Hucitec, 1987, p. 
81. 

rx .,q i__h ~./
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da oligarquia rural, para a qual 0 mmnupólio da terra azaagdrou 

0 puder de dominio do tipo patrimmniaíiâta. O aaber dm peão Q do 

rocaird produz~§a dentrm de relacöefi fiofiiaifi daterminadaõ e, 

portanto, asfiume a marca dos inãmresâeë dominantea. 
u Entrw md relâçëas educaäivafi de praparacãm E ämcimliw 

zação* d05'caboc1o§ no fientido da sua âubmífiaão a aceitação dae 

relacõafi de ddpendência mdfismmí, deâtacuu~§@, am pa ticular, 0 ..- 

ãistema de :ompadrid E a politica do coroneliemo. 

compadrid defienvdlvfiu aa cume mecaniamc E-'.'›‹ n O aifitemâ 
hadorea pelos latifundiáriüâ. :“1" "'. Iii U' z-= de cnntrole E domiuaçãn doa 

hegemu* L: 
2.. 

,z fitravéä daame Qifitema, a clasäa dominante man%inha.a = 

mia eâcamnteando, ocultando as contradicõea entre as ?drças pru~ 

dutivas E a aücial. Entre patrõea e trabalhadorfia, cria”E *là 
11': 

.,.. 

ffl` ;..:. ÊJ 

ya-ae uma relação de dependência pessoal de favores mútuos, :ün~ 

ëubfitaflciadn uma eatava num intereäfieë reais da maia Forte, eco" 

nômica e politicamente. 

"A relação de compadrio era outra äürmm de 
âuavizar as diferençaâ sociais e wconômiad 
e de legitimar a autoridade do coronel. O 
corønel, padrinho, tem comprumisfio de dar 
proteção ao afilhado; a a?i1hado, tem a 
obrigação da respeitar e Segui 0 padrinho. 
Entre as compadres a relação é de dar E de 
receber e transmitir humenagens. â relação 
á de igual para igual, forma requintada de 
exercício de dominação". ¡?7) 

\

, 

eublinhamms anterior- La. HJ. Dessa $orma, repetindo 0 que 

(77) HU1~mF<IN, zfà. 53 gr.: La. f.;lf.1.z'-'< ._ 1.u::¢'z.'.1`11u..r_¡-¬ ..t f.:~.m:_;¡. 1.5 ;i.Ê3 _f;'x.f-1 

gâqgfi. Floriafiópülis, UFSC., í' p. E8. fiüisaertacám de HeQ~ 
trado) 

-1 

-4; `$ :S3
._
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mente, Q eistemä de compadrio fortalecia, única e exc1usivamen~ 

te, a autoridade patriarcal, aumentando, aeeim, ae sumo práticae 

de expioraüão e, eo mesmo tempo, eecamoteando ao euae fiontradi~ 

çõefi entre infra-eetrutura e sunereetrutura. 

filém de patrão, padrinho e/ou compadre, o latiiundiáw 

rio era 'ainda Q grande cheie áolitico local, o eoneelheiro, o 

fiador. "Ge trabalhadoree eo eorendimm alguma coisa e obtinham 

algum conhecimento através do grande Faeendeiro, que era também 
f-¬ 

*lx JB -.«‹ 

o eoronel de liderança humana, politica e econômica" -=~ mfieim 

eram oe grandee 1ati$undiárioe; 

"Grandes cheres p" . icoe, gente de grande 
brilho E reepeito. fiuxiliador do novo; die» 
tribuia remedios e alimentos; dava serviço 
e conselho. B cidadão que morava no campo 
só recebia inäormacãee por meio doe eoro~ 
náis, que recebiam jornaie e ae comunica~ 
eõee de fora da região". ¿79)

É ,._: L.: 

,_ 

Fi' 

Atravée deste relato, observa~ee que a Formacäo hiato" 

rica doe cabocloe ee ineere, iundamentalmente, no quadro dao re~ 

lacões de poder e de dominio patrimoniaíieta. Os resultados edu~ 

cativos engendradoe pela relação patriarcal constituem ainda, no 

momento atual, embora em menor grau, uma realidade de ?ato na 

ação e no pensamento dos trabaíhadoree da região em estudo. con~ 

iorme explica Antonio Hunarin, os resultados culturaie dessa 

rorma de apropriação e de relação “ee äazem preeentee ainda hoje 

(78) MATTOS, T. Entrevista concedida ao autor, na cidade de F1o~ 
rienooolifi, em äüffi?/i989. 

(7 idem.` 

fx 
.¿_. 
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oz o -J o 3 ÇL f? os Cz. fil com nitiden, quando e pzonoetae nráticae de trono? " 

eetrutura vigente". (8@) 

Êm relação ao coroneliemo, aeeim como oeorreu em todo 

o Braeil, em geral, também no eerrano emtarinenee eete Í3 ,...: LU :Ê f`-1 
,._..z 

:"`Y` Q 

Foi um ienõmono do cenário político que se realizou com baoe na 

reunião* doe meios de produção e, em eeneciml, da terra, em mäoe 

z- rt. 
... Ú _f: 

,_ :›- ÊJ yøi de 'um grupo reduzid' pmeeou a Formar a chamada "o1iQar~ 

quia rural". 3” Eeee Fenômeno oiigárquico, na região, eeten~ CU 

r.~. _... deuwoe Para além doe ânoe que deiine, no Braoil, o tempo do 

inifiio da deeeetruturmção deete eietema politico. 

ënalieondo a hietórie real, conetatamoe, ainda, nue a 

oligarquia rural eerrana eerviu~ee, e muito, do aparelho eeco~ 

-" ` âa cultura eietematieada e elaborada Para preparar oe 
r-I $1- 

EE FJ `__« 

LJ- 

eeue intelectuais trmdicionaie, os quaie eram, geralmente, os 

eeue * rilhoe. E ioram eeeee intelectuais tradicionais,o Q U I-1 III 

vinculadoe organicamente à claeee dominante, que nenearam e de 

/\ m ® \J É m w HUfiâRIN, Ê. Un. Cit. 

(81) Entre oe grandes latirundiárioe e cheres politicoe loeaie, 
deetacaram-ee; Em São Joaquim: Cesário ñmarante Ferreira, 
iortunato de Dliveira, João Batista Ribeiro; Em Lages; Ui~ 
dal Ramoo Junior, que Foi coneiderado pela hietoriograiia 
regional o grande patriarca, o ramo principai da oligarquia 
maior do Estado catarinenee: a oligarquia Ramoe. 

(BE) Maiores inFormaeõee sobre as instituições de enoino das 
quais ee serviam oe Filhoo doe fazendeiroe aoaetadoe do rem 
giäo e ainda alguna ricos comerciantes, já diecorremoo na 
introdução do oreeente eetudo. üeeea forma, pensamos Que 
eeria deeneceeeário reneti-las aqui. Nas imedieeõee geográ~ 
Ficae da iazenda ineniete, praticamente, a eecola para ou 
trabalhadores peões e roceiroe, os quais se educam e se Fa- 
eem homem no interior da própria produção e dee relauãee 
eociaie de produção.
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cidiram pela claoee trabalhadora explorada, exnronriada econömifl 

ca ,e socialmente. Julgaram~se, elee, na condição hiatórica de 

eeuo intereaeee particularea, como verdadeiroe interpretou dam 

neceeeidadee reais e doe intereeeee econõmico~oociaie, politicos 

e culturaifi dos trabalhadoree. Conaeguiram impregnar, deeoa $or~ 

ma, latravém da eua vieão de mundo, da sua ideologia, doa eeue 

waloree moraie, da eua cultura e tradição, todo o modo de vida 

dos cabocloe eimnles da região, o seu pensar e o eeu agir. Heete 

..- :E 
z.- ,....: eentido, a visão de mundo da oligarquia rL*' dentro do eowaco 

e do tempo historico por noe estudado (do eéculo XUIII até 

§@\ *Ú f Ji LÊ: 
¬__. tranelormoumee em aenoo comum. Logoz oo trabalhadoree, 

¬.. 

cabocloe, in5eridoe.neeta realidade econêmico~social e cultural, 

participam, " de uma visão de mundo que não lheo pertence. fi! E rf' 5332 C ._ 

Isto É, não correeponde aoe seus-intereesee e a sua $uncão hie~ 

ica enquanto individuoo que integram hietoricamente a chama 
rf' Q. 

G. fl] 

claeee trabalhadora. Uai buecarem estes, na religião, o que, na 

verdade, lhee era negado naquela eelera,.outrae coieae maio que 

constituem direitos ?undamentai5 de todo ser humano. 

Neeta perepectiva de análise hiatórica da lormacão do 

processo educativo dos caboclos peões e roceiros, não nos cauea
z 

ff' eetranheza o fato de que eetee trabalhadorea "aduziam, em eua 

conduta e em seu estilo de viver, uma äorma reeignada de aceitar 

todae ao coieae como vontade dae determinações de um ser eumre~ 

mo, para o qual reepondiam com a palavra, ou melhor, com a ex~ 

preeeãoz "Deus quer aesim, assim aeja". Este Fataliemo é, por- 

tanto, Fruto, não de uma condição natural, mae, de uma conotru~ 

ção hietórica e aocial. `- é, evidentemente, o reeultudo da ei~ Fl ,W Tx
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tuacão real de vida doe trabalhadoree, marcada que era pela re» 

lação de dependencia econômica e pela sua vinculação com o pro~
I 

jeto de sujeição/dominação do trabalho melo capital, rewreeentaw 

do por aqueles Que detinham a hegemonia. Neeee eentido, pode ee 

inlerir que O lataliemm é um mal para os trabalhadores, pürque 

os mantem na condicão de âubalternoe, de indivíduoe que inter~ 

~ pretmm a eum vida e a eua hietória como nredeetinauäo. 
H. EZ O Por outro lado, a relig abetraindo 0 seu üaráter 

latalieta_ e, ao mesmo tempo, um inetrumento de reõietência, uma 

Forma de protesto, em particular, de maneira indireta doe trabaf 

lhadoree, contra e exploração, e dominação e a üpreeeão do cupim 

tal. Por trás da aparente reeignacão que acompanha a reza, a 

procieeão, A romaria e 0 movimento meeeiânico na explica» 
.. 

IT! if! ri' h
I 

20

~ 

.. 

cão de Ianni, o deacontentamento dos trabalhadorea face àe con~ 

dicõee preeentee da vide. Eeee descontentamento tende a mani?e§~ 

tar ee de modo inesperado, quanto maia diliceie ae tornarem ae 

condições eociaie e econômicas de existência. ” /`. Cú Lú 

É neste sentido que Duglae Teixeira Monteiro deliniu 0 

"catoliciemo rústico" dos cabocloe como uma “impregnauäo reli~ 

gioea da vida cotidiana", no qual o elemento eagrado e o :rj -!'> 

(83) IÊNNI. 0. HLi3£nfi_AQLáíi§ du afitadfl ütâfiilšiin. 1984. P. 
183. Maiores inlormecões sobre a religião como lormm de 
-resistência entre os cablocoe do planalto :atarinense 
ver: QUEIROZ. M. I. Q. m.f.'.rz'.'i`mz.'=;Liã;§z_J1Leâf¿c;i.;'àn.;Lr;;:..d.o__í1.¿i..a-="f 

'f rfitâuln. 
í95?; QUEIROZ, H. U. On. cit.; HBHTEIRO, Duglae T. Q5_§L~ 

do n.e.z'-'.c:› fi.~?'.‹*=¬\; C=¢=BF<äL, G. R. 
i.n.Lf~:iuufcce.ä.zu;Êie.ecc f.;l§.u i9¿z-Qi; ‹"-°‹UF1 _ 

' ~ 

Mar 1 i , Eëueuxa. t zu.L~n rf= *' " 
Ã-u.uLzcd_.' 

' 
‹-'~* 

ggflgglg, Fpolie, UFSC, i984__ 

(84) HOHTEIRU, B. T. Up. tit., P. Si~84. 

'Ti

. 

I~ U)
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eldmünto wro$ano dxifitfim intfivligadoõ e não äewarmdus. Dai, Q 

afipecto $e5tivm da religiosidade doa cabocloõ serranos com mui~ 

tag pvnfliâaõdfi, prmmessafi, vezaa, canturiaa,~$andango5, leilões, 

jngnâ E bebedeiras. Segundo Frei Rogério Nauhaufi, as caboclnfi 

qua quafia näu recunheciam A recepcãn das âantma aacramdntofl, da 

con$i55äo E da comunhão, dó acnrriam à santa misaa, and domingmfi 

quando havia ?@5ta, "näo mara rfifia?, mma wavä da diverti” 

vêm ” A " vdligioâas vaprefientavam, daasa ädvmm, um Fa~ CD C! `-Í W -.;.¡ fill B F7' ä U 

tmv um Qocializacão doa trabalhadurea voceiroâ e pdõea, uma ve: 

que o iaolamentm daa vilas rurais, dmâ caâas rcceiraz e daa $a~ 

zendaâ, reuufiía u mau grau, Q mau potencial da aociabilidadfi. na
z 

própriafi condiçõea de trabaího e de vida do.peäo e do voceiro, 

5.4. 
_¡_ 

:- 
1...- » mavcadafi uelo intarcâmbio veatr -" pela ?rági1 Iigauão dntre 

çampo~cidade, pela ascassa densidade da populaçãn e pelas nece§~ 

fiidadeâ limitadaã, não permitiam, em abaoluto, um maiüv defien~ 

volvimento do potencial de snciabilidade deates trabalhadovea.

1 

(ÉS) G, Fvei Pedro. ELgÁ_figge“iQ_H$uhau5. Fetrópol' Rio 
Jandira, Ed. Umzefi, 1939, p. âí-83. C0 H

a 
ZZ 

ff! 

N ›-u ¡..J m



5. SEGUNDA FASE: A INTEGRâCÃD DO CABOCLU JOAQUINENSE NA 

INDÚSTRIÊ CAPITALISTQ Dê MADEIRA 

Q partir dos anna de 195%, com o mddernd pvdcâââo de

k ;...:

. Ê y; *J

› 

f*‹ 5-? 
,_, 

FI 1IIl'\.\'š` 
" " 

Í:`:'LÇl C1 Cl 2:! l'H5.`:äL'Í 1.'-`_~` Y , -'J f-1U..|. -':':`â iii-E C fl FI '~/'E fl C1 DH E äílíz-`3.'l" , Fl 3. 

z;â 
Ú.. 551 história aconõmica ragional, de “ciclo da maddira" cãú 

de cahdclo jmaquinenfic para Q trabalha enkrä numa nüva laäd. U 

caboclo, educadm qua era até dc acorda cam a lógica da YU Ii r1- 312 O 

temps, regulado pela natuvcäë É cujo ävabalhu (em navticulav da 

cabaclo Toceivd) eva indissociável de sedã $in5 e, como conec- 

quência, da vida masma em cam cdnjuntu, nasëa, agora, a der in-

d 53 n tegrado em um tampo novo, uma nova temporal: e, um nmvo temps 

âocíal, temps culetivü, determinado pela lógicâ vinculada ao 

processo capitaliata de trabalho. Este é, sobrctudø, realizado 

amb a supervisão, direção E controle do capitaliâta que compra 

os meios de producão no mercado, 0 meõmo acontecendo com a Porca
1 

de trabalho, e os produtoâ reëultantwâ dão pvopricdade dele, E 

não dos Produtores imediatos. Esse proceeso de trabalho é sim~ 

plesmente um procese Entvs cdiâas que o capitalista compram E,E 
povtanto, os produtøs desce procesâo lhe Pertencem. 

Na indúãtria canitaliãta da madeira Éaerrarial, tüdas 

as valâcões Pesaoais de dependência E dominação, características 
B.. 15': 'Z ff: 

-
z §¬.2 

ng, da produção E cõfia êdciais relaciunadas à *aaa antavior
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do processo educativo dos weães e dos rooeiros, são dissolvidas 

pela lógica do dinheiro, por intermédio do qual diferentes pro~ 

prietários de meroadorias relacionam~se entre si apenas com base 

na compra e venda, con?rontando~se mutuamente no processo de 

producao como capital e trabalho. n máquina torna~se o iator 

ativo no processo de trabalho, impondo ao trabalhador, ex~peäo 

de. Fazenda e~e×»roceiro da pequena lavoura, tareëas aontinuas, 

unitormes e repetitivas, que exigem a imposição de uma discin1i~ 

na fabril rigorosa. Todos os aspectos de vida dos trabalhadores

W ,.- 

1. 

são controlados no sentido de suprimir e, z mesmo, de destruir 

os hábitos e os costumes ligados äs=#ormas anteriores de traban
‹ 

lho. Desta.forma,.objetiva~se criar o “novo trabalhador", adap~ 

tado as novas condições de vida e de trabalho. 

Portanto, nesta segunda iase de estudo do processo 

educativo dos caboclos enquanto trabalhadores assalariados, é 

nosso objetivo analisar este processo, na $orma que ele assume, 
1.: Mr: ¡ 

sob as condicoes capitalistas de producao, representadas pelas 

indústrias extrativas da madeira. ä tazenda e a roca deixam de 

ser agora, as arenas principais da produção e das relaeões so~ 

ciais vinculadas a educação e a Yormaeão do caboclo para o tra- 

balho. Esta ocorrerá, daqui para a frente, até praticamente o 

iinal dos anos de 197%, no interior das relacões Produtivas das 

indústrias da madeira e será interligada de maneira particular 

aos interesses e as necessidades reais dos empresarios madeirei~ 

ros, sedentos, sempre, de obterem das florestas de pinheiros, de 

seus trabalhadores e das suas maquinas, a maior ' utividade e TJ O EJ.. 

o manimo de lucro possivel.
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5.1. A Exploração dos Pinhais no Planalto Norte Catarinense: 

Uma Experiência Capitalista 

Uma dae primeiras experiênciae capitalietae de extra- 

ção induetrial das matas de araucariae (pinheiro braeileiro), 

ocorreu;' no tranecorrer dae primeiras décadae do eéculo atual, 

no planalto norte catarinenee, no chamado vale do rio do Pei~ 
Õ ... .‹.r . . \ . . . xe(5Ô). beea extracao industrial +o1 empreendida pela therm E 

Hraail Lumhert and Coloniaation, reenoneavel pela conatruçäo da 

estrada de Ferro São Paulo ~ Rio Grande do Sul e que inetalou 

uma moderna indúetria de extracão madeira no munifiipio de Q. fl! 

Trêe Barrae. 

Sobre o processo de extraeão doe Pinhais e da produção 

da madeira levado a eieito pela indústria Hadeireir= vinculada a ..- 

!' 

Lumbert, escreveu Mauricio Uinhae de Queiróe: 

“Todaa ae operacõee (que iam deede a coleta 
das torae no interior da iloreeta, a derru- 
bada dae arvoree,.o deecascamento das to~ 
ras, desdobramento e armazenagem) eram Fei- 
tas de modo eistemático e mecanizado (...). 
Cerca de Süü metros cúbicos de madeira eram 
ali eerradoe diariamente (_. em dee ho~ 
ras de trabalho cortavam~ee L 5® dúzia de 
tábuas 3

.

Q 
Q... 

!_\ ZO ̀ ~ã 

(86) U Rio do Peixe nasce no planalto norte do Estado de Santa 
Catarina e corre na direção do sul, deeembocando no rio 
Uruguai. “Gem vale era rico em pinhaie e, eegundo teatemu- 
nhae, oe melhoree pinhaie do Eetado" (HfiRTENUâL, 198®:4i). 

(87) QUEIF . cit.› P. 74. ä m 3 C O `U
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~u 

Frente a este processo moderno e sistemático de indusw 

trializacão da madeira, os pequenos serradores locais e por mui~ 

to tempo ali estabelecidos, viram~se forcadoo a iechar seua enw 

genhos de serra, uma vez que tiveram a saida dos seus produtos 

$echadas.(98) 
~ No entanto, as consequências geradas pela moderna in~ 

dustria -madeireira de origem e de capital estrangeiro ioi mais 

ampla, não atingindo apenas os pequenos empresarios de engenhos 

de serra mas, afetando, também, os pequenos trabalhadores do 

campo ou da roca, geralmente vinculadas a produção de subsistân~ 

cia. Estes 'trabalhadores viviam na condição de posseiros, ex~ 

traindo de um pedaço de terra o seu modus vivendi. Com a chegada 

da Companhia colonizadora, ioram forçados a abandonar suas ier~ 

ras -- circunscritas a margem do tracado da estrada de ierro ~~ 

nor causa da concessão de uma iaixa de iã Km. de cada lado da 

ierrovia a essa companhia. Nem sempre tal concessão, que trazia 

como consequência a desapropriação das terras pela companhia, 

era aceita pelos caboclos de forma meramente paciiica. Houve va~ 

rios casos de resistência dos trabalhadores lesados, os quais 

eram tratados com o emprego da forca e da repressão pelo aparato 
` 1 

policial criado pela própria indústria. Isto é, a companhia 

criara um esquema estrutural para reprimir e persuadir os traba- 

lhadores a abandonarem as terras, a Forca. Desta forma, na pers~ 

pectiva do caboclo da roça, a terra deixava de ser a principal 

(88) 5âLUâDGR MENDONÇA, A siiuacão intergagjnnal dqmfigasil, Rio 
de Janeiro, Livraria Garnier, i9i3, p. Bi.
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Fonte da qual tirava o sustento básico para a familia para, 

então, tornar~oe em objeto comercial entre oo especuladores ca* 

pitalistas. Eotes, munidos do titulos do propriedade trataram, 

de imediato, de Executar as desapropriações. 

Em relação a história da desapropriação das terras dos 

FT 9.45 3 'JI 'ü ¡.J. E ëfi kd. cabo _- do planalto catarinense ocorrida nas “ "as décadas 

dfiste século, pela introdução do capital estrangeiro na-ragião, 

escreve Oswaldo Rodrigues Cabral: 

"Não Foi um, nem ioram alguns, mas muitos os 
que se viram obrigados a tomar o rumo ignofl 
rado do sertão para esconder a sua miséria. 
É vida asp "z do pastoreiro foi trocada por 
uma outra ainda mais dura: a do intru~ 
so (...)< 

i O oertanejo humilde, que se instalara nas 
terras devolutas à margom do Rio do Peixe, 
busüando oncontrar trabalho para subsistir 
com sua prole (...), ali fixado, viu~se ex" 
pulso das terras que ocupava sobra as 
quais construira seu rancho".(

É 2: 

(0 “U 

YU 

No tocante a transrormacão dos ex~trabalhadores peões 

e roceiros em "" 'nais ou em ooupados aos diversos ofícios ma~E J- LG r-' 

nuais, dia ainda o autor:

z 

"Uns buscavam servico nas razendas, outros 
deixavam as terras e se fixavam nas proxi- 
midades das vilas como jornaleiros e que 
Pasaaram a dedicar~se a certos ofícios ma~ 
nuais. Muitos ainda, marginais (...), pas~ 
saram a viver do trabalho ocasiooa fosse 
qual iosse, mesmo empreitadas...“*9 

-3:.--1 

V.. 

f\ m Q CâBRâL, D. R. Op. cit. i979, P. 94*í@3. 

(?®) Ibidem, pag. í®3.



81 

fi expropriação dae terraa devolutae primeiro, em tun» 

cão da pecuária extensiva e, aegundo, em Favor do capital es- 

trangeiro, agravou a aituacão doe caboclos de tal modo que, ee~ 

tee, eob a liderança de alguns religioeoe, organizaram movimen~ 

toa de lutas contra as iormae de dominação, eobretudo, contra a 

politica de privilégios de distribuição dae terrae. Politica ee~ 

ta, que vinha.eecorra¢a~loa daquilo que entendiam eer um bem co~ 

mum, um direito natural. 

Exatamente eobre esta queetão, Demerval Peixoto repro~ 

due a faia de um caboclo, na qual fica manifeato o seu eentimen~ 
7' 'Ú 

_¶

Q U >.-.J H
. n Q to de revolta contra ae medidas do governo da ' que ?a~ 

cilitava a aduieicão da terra pelo capital estrangeiro;

u 5 governo da República toca oe tilhos bra~ 
eileiroa dos terrenos que pertencem à naeäo 
e as vende para estrangeiros, nós, agora, 
estamos dianoä a taeer prevalecer oe nos» 
aos direitos". 3 

×-.ff úü H» 

neeim, pode~ee entender que o eurgimento da classe dos 

aeealariadoe na região do planalto catarinenae, ainda no decor- 

rer da primeira metade do século atual, toi decorrente da penew 

(91) PEÍXDTU, Demerval, Qamganhawdoficgntefiiadg, Rio de Janeiro, 
Epieódio e Impreeeöee, i?ió, n. 74. Ainda para maiores 
intormacõee sobre a questão da instalação da propriedade 
privada no planalto catarinense, ver: SILQÊ, Roaangela C. 

I.e.\::ií;:is....e.f.lh;U.ca~à._e Pa1í°tei¿;cu.1.a1i..e_e,z, O ezi.me.acWt 0 ,do ceafàitezal *sr 

t_1_..J:\.=L'=* 
-' 

s.z._.o..o.....¬¬' 

" P* " ¬ a..u.1^` âit;Li;iiz:.ional;L¡.;›u;,ššzo fia om_u...Ll'* P* 

1..L;i- 

Qäâãíingneeë, Florianópolia, UF8C, í?B3 (Dieeertaeão de 
Mestrado).
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tração dae relecães de trabalho, dao relações eociais capitalis» 

tas. Esta claeee era formada, em grande parte, pelos caboclos da 

propria região, os quaie, atravée de um pruceseo histórico, já 

haviam eido traneformados em trabalhadores sem terra, eem outros 

meios de Produção. Conforme definiu Guido Nilmar $aeei¡ “exeulso 

da äerra; ao caboclo da região restou um único caminho a eeguirz 

ser operário” da fiompanhia ing1eea“. O9` teve o mérito. de /\ r m 

introdueir, na região, poeeivelmente pela primeira vea. em graue 

anree deeconheeidoa, relacõee de trabalho que "esentaram uma -1 5] T3 ..› 

f_¶_5

7 
`f‹. Y.: 

f\ -X3 Lú ~..a inova; 

5.8. A Exploração. do "Pinheiro Brasileiro" no Sul do Planalto 

Catarinense: da Economia de Subsistência à Economia de Her~ 

cado 

No item terceiro deste estudo, ressaltamos que os re~ 

cursos nakurais na atual região da ÊHURES influenciou, em partej 

o desenvolvimento das atividades econômicas locais. De um lado, 

os campos propiciaram a criação de gado em regime extensivo e, 

¡..‹

. 

EL. LJ
x 

F9' de outro lado, as llorestas de araucar ~- a pau ir dos anos 5%,
z 

condicionaram o desenvolvimento da indústria capitalista da ma~ 

deira. 
No iinal da primeira metade deste século, a exploracão 

.f` 
`-O YU ~_/ Í. 1 Ê) = SEI, Guido Nilmar. fifiLä£äQ_ñQ_d¿fierLo. Rio de Janeiro, 

Civilieação Brasileira, 1964; p. i3. 

(93) Uer HUNTEIRO, fiuglas T. Up. cii. Â974, p. 3í~44.
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do "pinheiro braai1eiro“ na regiãw em eatudu, teve a ana impor~ 

tãncia limitada ao nivel da economia de aunaistência e ao _ ~z~= X,
. 

VT' >- 

va1Qr~de~u5o. Ú homem de Cima~da~8erra extraiu a madeira durante 

muita tempw, preaeionado pela necessidade de moradia, de cone~ 

trucão de cercae, de pontea e balaae, de prmdueão de lenha e nu~ 

Êííí z-.u tras' neceeeidadee maia. A explorau da madeira gerava, neesas 

condiçõea, apenaa va1or~de~uaü, indispenaavel na realiaauãe dae 

neceeeidadee mais elementares de sobrevivência doe habitantea da 

serra. 
Com relaçãn a economia de eubeietência, relacionada à 

extracãü 'dae reeervae de pinheirna exietentea na regiäú no pe~ 

rindo-anterior ä instalação da moderna indústria da madeira, ee~ 

creve firi Hartendalz 

"O5 pinheiros (...), tendo*5e em vista a sua 
plaeticidade coma madeira, sempre rmram 
utilizados na região em forma de rachõea 
flaquejados ou até meamd laacadus {...) pa” 
ra a construção de cercae e outras bem tei- 
toriaa, ou em torma de pequenaa tábnaa Para 
a cnbertura de galpões e até de residên- 
cias, ou tábuas maiorea para a construção 
de paredes. Outras vêzes, os Pinheiros me~ 
norea serviam para alinhamente de csnetru~ 
ção e de parecesÚ.(947

z 

No período da economia de subeietência, a técnica uti~ 

Iíaada pelo homem serrana para a extracão da madeira era 0 ma~ 

chado e o serrote. Em seguida, intraduziu~se, na região, na pro- 

dução da madeira, o chamado engenh@~de serra que veio então 

`Ú 4`=› F3 y.:

. 
¡.;~ -O CU G 'U 

U5 FÚ 
; HÊRTENBÉL GP t



B4 

zuhwtituir 0 ärmbalhu manual wfila iürfim hidráulifiu. Nu owmracãw 

de fierrar m madeira, esta nova tecnologia reprefientou um maior 

apurrfiicüämento nüã inëtrumenhmâ de mruducão. Cünmüquwntfimfinte, 

garwu um mâisr mumantü na prndutividade da madeira, embora, di* 

gu~fia 

meniâr, 

reëtrii I Í:`.'~. 

madeira 

du paëfiagfim, muirm limitado am Vaca ä técnifla ainda rudiw 

ä ëimplicidade daë inâtaläcõea H, principmlmfinte, pala 
f.› 

dümanda. fi5§im› U hümmm fierrano z .uz 2°? “i 4 : ;.z z‹; .. 

: 
.¬ 

›._ É _. L. f .,. Ç ¡- 
2.» ;'? 

que entãm mbtinhm, tinha, daí, cmndiçõeê da ãatiafazâr 

b;5iüammnäe, aa fiuafi nëflaaâidadfië maia imediâtaa Hu aau mudo da 

praduçãs, mmâmü sem O saber, estava criando apanaa vaiúr-de-uam 

Q não naüeëêariamânäe um vâ1mr~de~trüca. z'-5 -! ú V 

Fui smmenäa cum m advmntm a Q dmâenvolvimento daõ fiar~ 

rariaa em fiubõtikuicäo ama @ngenho5"de~aErra Q äa ouäraâ Tormaõ 

de exploracãü, que a extração da madeira assumiu, no cüntexto da 

*nl 
U' 

P1' E: regiãc Eëtudada, G carater cawita1'“ ; em tarmoâ de produção, 

comercimlizacäu a relações de trabalho. E istc só rui pozsível, 

em parta, pela valmrixacão da madeira que paõfiüu ëntão A ocorrer 

quer aaja no mercaüo nacional, quer seja no mercado internacio- 

nal. Neeta perspectiva do marcado e da pruducão da mercadoria, 0 

trabalho apareca como intercâmbio material não mais é *eita como
z

E :TJ |,..'

. O meio de subaistência mas, am especial, como de gerar lucra. 

*Ú UÍ ~./ Harx distingue na relação comercial ~ mercaderia ~ a a×i5~ 
tência de doía iatoreâz “valor-de-uso" Q "valor d@~tr@fla". 
Explica 0 autor: "quem com seu produts âatiêfaz 3 própria 
necesäidade gera valor du~ufio, mma nãa mercadoria. Para 
criar mfircaüoria é miâter não só produzir valor-de-uam, maâ 
produzÍ~1o para outro5...“. MARX, Q Çggjtal, Uol. I, í98?, 
pg. 47~#8.
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Em eecritoo aobre o muniuiwio de São Joaquim(9ó) role 

tivos ao ano de 1941, aoneta o relatório dae eerrariao ocuoadae 

na extração da madeira, cuja produção deeoae eerrariafi limitmve~ 

ee a atender äe neceeeidadee báeiflae de coneumo local. Neetes 

3 w :›-‹
\ 
F: 53 AV efiüritoe, deetaca o autor que “o grande ue pinheiroa 

exietentee são de moldes a perepeetivar~oe promieeor orar 

. »'@ vir ¿"
. 

"¿ 
\_. 

'1 H Q 'Ã 1-... ^ D previeto neste relatório tornoufiee uma rze. ä^à de 

fato, poucoe anoe maia tarde, com Q inetalaeäo de um número fligm 

*Í-Í if! F1' 
.-.- 5.

1 
'Í-1 

¡...‹ niiicativo de eerrâriae, ligadas ao processo ind e comer~ 

cial da madeira. üfi empreendedores deëäe proeeeeo ioram empreoá~ 

rioe, em geral migraniee e descendente de italianoe,*95š prove- 

nientes, em sua maioria, do Eotado do Rio Grande do Sul. 

Sobre a deecendência, procedência e determinedae ca~ 

1 É F1" ÍU "'x f~¡

s 
x"|' ia icae doe madereiroe, dia Teófilo de Hattoe:_ 

"O madeireiro geralmente era deecendente de 
italianos do Rio grande do Sul_(...). Sabia 
eerrar e fiabia fazer negócio".¿ ~_g «O -../ 

R 1; mz I Ro. em E à 1 fz Q la a à 1 z-.dz zz , giz, à Q' z~ i 9 oo» on.‹.if_:_zâí.f:.1'..â 

eetâti5tigg~Qeârrjiivm. Florianopolis, IGE, í 

4í“4B. 

13 *Q |). *-1 

*Q 42;. 
¡__" 

-. Ú 

(9?) Em relação ao número de pinheiros, eegundo Enedino Batista 
Ribeiro, havia cera de i®.97@.@®@ pinheiroe em todo o munim 
cipio de São Joaquim. Quanto à relação dae serrarias exis~ 
tentee em São Joaquim e em i94®, ver änexo m9 1. 

(98) Sobre a descendência dos madeireiroe rio-grandeneee, ver 
ANEXO Ê. 

HâTTDS, Teóiilo. Entrevista concedida ao autor na cidade de 
Florianópoiia, em EQ/®7fi9ã?. 

~0 ~0 ~.z
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Efiäaa madeireirma riograndonaem impumeram um novo ritm 

mo no proceafio de produdão E comercialização da madeira, intro~ 

duaindo novaa Formaa de ralaçõna de trabalho, am graua antes

h E deaconhecidoa pela população trabalhadora local. Hasta ido, 

aa aarrariaa cmprefindem e rnpreâantam uma mudanca, não aomente 

ff? E ..¡. 53 ~‹: E ,-.c . 
.c U 

-«_ iT¡ ›.-.I 'À Fl OI Ci La 

i 
"* do economia, maa também, nas * -= aociaia em amu 

conjunto. 
Teófilo de Mattos, através da ãua rala, aponta, de uma 

maneira gnrai, nara alguna iatorea dum, de uma iorma ou da ou~ 

tra, contribuiram para a instalação daa industriaa da madeira na 

“š 
.fl 

¡,..:

. 

5332 O 
.' 

~': 

(13
? 

Cê serrana catarinenfiü e, em aanacial, no municipio de 

Joauuimz 

"Falando doa pinheirda. Naquala época (antea 
de i?ã@> não ao dava tanto valor ao pinhei" 
ro. Quando havia uma herança o âujeito não 
queria Ficar com a parte da terra povoada 
por Pinheiro. Então ?azía~5e aãaim, davamse 
o dobro de terra para quem ficavam com a 
terra de pinheiro e menos para aquele que 
ganhava aa terras de campo í...§. 
Quando comecou a exploração dos pinheirais, 
o pinheiro era muito barato. Q gado era 
vendido em um ano e em outro não. 
äfifiim, 0 sujeito da aerra estava sempre sem 
dinheiro (...). Neste tampo, comecaram a 
aparecer os madeireiroa, la por-volta de 
195% e começaram a comprar os pinheiroa do 
paâaoal. Então o aujcito Fazia um dinhairi~ 
nho que dava para comprar um carro".(í@®) 

além da existência da matéria-prima, e da ralta de re” 

fã \/ íiü Ibidem.
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curaoâ iinancoirod por parte da populacão local, outros faturou 

Sli 171 
wi O maio também concorreram para a implant e 0 dcaenuolvimento 

do moddrno proccãao do indufitrialifiauão da madaira na região do 
¡..›. 

_^ 
*U `~¡ flš planalto dul catarinenae, entre 1956 até o Final do Entre 

caaea outros tatoroa, dostacamwad a valorização da maddira no 

mercado nacional e intarnacional e, sobretudo, a adocão do novaa 

Li? ¡..;. 
g..._` madidas politicaa do desenvolvimento oconfimico no Er 

1-“E 
U: ST. ¡-. Trataflae, aqui, portanto, de edtahclacar aa ral* "= 

cconõmicao E do analisar o mroceoao de induâtrialifiacão da ma~ 

El. 
.-

. deira da região serrana catarinense, na dinâmica dao .râxrizes 

dao politicad desenvolvimontiãtaa. Foliticaa aataa, tracadaw, em 

particular, no curso da administração do governo Juscolino Ku~ 

kâ 'ü za ¡.:~ bitochok, entrfi 195o a 

No contexto da evolução aócio~econômica braailaira, o 

govmrno Juscelino Kubitschek representou o momento auge na hidw 
-1- Í-13 'J va 

-'+: O tória da industrialização do país possibilitando a -“- 3 rmacão 

da Eatrutura do sistema produtivo, no sentido de expanoão do mo” 

do de produção capitalista. Com base no chamado Plano de Metas 

do Governo, toram inâtaladas as indúatriaa automobilisticaa, de 

conetrucão naval, de material elétrico, de máquinas E aquipamen~ 

toa. Tudo isto convergiu para uma substancial ampliação do setor 

de bens de produção dentro do país. Também, na era Kubitachek 

ocorreu a axpansão da aidorurgia, da indústria de metaia näo~ 

ferrosos, da quimica pesada, do petroleo, do papel Q da cdlulo~ 

ac. Neste periodo, o Estado aasumiu então um papel dcciaivo, 

atuando, não apenas como oriântador do projato deaenvolvimenta- 

rista, mao também, intarvindo diretamente na produção e proporw
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fiionando as z ~ basicos de inlraestrutura, Financiamento rw .,_. rf .S‹-I. 

.-~. az". 

de projetos e de caPital.(í®í) 

Sobre esta questão das relaçães entre o Estado e a 

Economia, governo de Juscelino Kubitschek, Ianni faz a se» 
-1 -z 1"! o.. 

guinte observação; 

"De Fato, durante o governo de Kubitschek 
.anrolundaramwse as relações entre o Estado 
e a economia. O poder publico passara a 
atuar no sistema econômico, particularmente 
na industrialização e a impulsionar o setor 

. U /von privado .¿1“~' 

, . . 
_ .. ;-':- 

Toda essa politica de favorecimento do cam1taL(ÍU“) e 

de amplo estímulo ao processo de desenvolvimento indusírial, re~ 

-"cuÍe sensivelmente no desenvolvimento daa regiëes hrasilei~n T: 

ras, de um modo geral. No Caso particular da região serrana ca* 

tarinense, .êntonio Hunarin elabora algumas considerações gerais 

para explicar a incorporação da região na poliäica desenvolvi~ 

(íüi) Segundo Qtto nlcides Ohweiler, o modo de produção capita- 
lista no Brasil, com o governo de Juscelino Kubitschek as~ 
sumiu a dominação na base da Yormacäo social, na condição 
de um capitalismo mononolista triplicamente lacetado: pri- 
vado local, estatal e estrangeiro OHMEILER, Qtto â. EgQ1u~ 
§ÃQ.äáQlm:fi$QüÕmiCa do Rzafiil. Porão Alegre, Tchê Editora, 
1987, n. 151. Maiores ínlormacões sobre o assunto, ver 
também CARUDEU, Miriam Limoeiro, ldgglggja qQ#g§Ã¿n¿Q¿¿i~ 
mento__~ Brafiil¿__JE a_JQ. Rio de Janeiro, Paz e Terra, 
1978.

L 

(168) InNNI, O. Egäado e Qlagejamento egQnfim¿;g_uo_firasil. Rio 
de Janeiro, Civilização Brasileira, i??7, p. 148. 

(103) A Politica de favorecimento ao capital e de estímulo ao 
processo de desenvolvimento industrial não é uma exclusir 
vidade do Governo de Juscelino Kubitschek. Essa politica 
encontra as suas marcas registradas "á no governo de Getu- 
lio Vargas. 

C..



mentista de governo

M 
ki.) Ú 

bem como para eniatizar A iniluência deewr W TK 

se governo no desenvolvimento do setor da indústria da madeira: 

ÉHQÊ 

"É e industria, definitivamente que mesma d 
dar a tônica na divisão smciel do trabalha, 
na nroduçfifl eeonômice nacidnai (...). Conde 

z trói-se a BR~iíó, que passa nela região 
eerrane de ämnte Catarina e E tira do ieo* 
lamento (...). â madeira foi 0 elementm bá~ 
site para e uroduçãü de regiãd. Fei d ele» 
mento concreto do proceefio mercantil de âm~ 
bito cional ao qual a regiãw iai inserta~ 
da". 4) 

,__

A 
HU ®ü 

Q m e Ainda no decurso da década de i are Q iinal das 

Q fã:
~ de um moda geral ioramfsendn tomadae outras medi~ 

1 (íøã) -também vinculadas ao deeenvdlvimento do setor indus~ dci 

trial madeireiro da região. àssim, Q processa de entracäõ indus~ 

trial dos pinheiros, que Foi $aci1itando e nromoçãm de trene?er~ 

meções de ordem econömica e social, #01 impulsionado, em verte, 

pela ica econômica desenvolvimentista e, ainda, por dutrosU O y-I H W 

*atores mais de ordem interna da região. Neste sentida, pddewse 

assegurar que surge uma nova realidade histórica na campo efionõ~ 

mico e-social, marcada pelo aceleramento dae indústriam madeiw 

YÊÍYHS “ 35 EETTÊTÍRB “ QUE CGHCOTVÊYHW ÚECÍSÍVHWGHÍE Pãfä Umã 

(i@4) HUNARIN, êntdnio, op. cit,

( H ® U

P Q m :Sa Q |...›. pas. 89~ 

E-'~ fi UU ~.. 

:I F fií 
CIO 

23 

w~ü I
3 ›ä ff' Q ,__- Entre outras medidas destacammsez e in "” _ agencias 

bancárias, como Banco do Brasii, em ~ danca, em 
1957. Também oeorre a construção de instituiçüefi de prese 
taçäes de servicos na área da idrmação de pesseal, de pre» 
paração para 0 trabalho induatriai e comercial, cwmo Q §E~ 
SI, em 1953, SESC, em 1959, SENÊC, em 1948. Essas insti~ 
tuiçães tadas Foram criadas em Lages, ande U prsceism de 
industrialização ioi mais ampio.
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U 333 'É ranina-diëereneiec "roduuão e nao relaçõefi aocieiõ da pro” 

ducão, atraindo inveetimentoe para o setor da madeira. Como mos~ 

tre Joeé firi Hmrtendeiz 

“O profieeeo de induetrialieaeão, com o ad* 
vento do sistema Tieeot, Sorre uma trmns~ 
Formação eigniiicativa na decada de 1946. 
Com efeito, o novo eietema, além de alterar 
toda a aparelhagem utilizada pelo engenhofl 
deweerra, vem proniuier uma produção em 
larga eecala, o que, aliado a outroe ietom 
rea de mercado, üeanerta e incentiva invee~ 
timentoe no eetor madeireiro. e Foi a per* 
tir diäro que e região eerrene de Qentm Cam 
tarina atraiu as a; _ ãee dos 'gringoe do 
Rio Grande do Sn1".' z-\"° 

gm 
33 mn 

.

‹ 

Com o ilueo econômico, as atividades de extração dos 

ninheiroe iornarmmeee, portanto, imnortentiaaimae em virtude de 

valorização do preço da madeira no mercado e, principalmente, 

epoe A concloeäo de estraflee e outros meioe de eceeeo que permi" 

tiram, com maior racilidade, o traneporte desta matéria~prima 

para outroe centroe. Eetae condiçãee aire “am os investimentoe 
,.. 

Q-¿«. 
...- 

que contribuiram para o desenvolvimento do setor econômico made~ 

reiro, expandindo a atividade da eerraria, unidade induetrial 

com base no sistema de serra denominado Tieeot. A serraria anre* 

eente, aeeim, algumas diferencae báoicae em relação eo engenho~ 

de~5erra no nroceeso de produção de madeira. Estae diferenças 

.*'> (iãó) HARTEHDâL, OP. Cifi. í98®, P. 5
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“ 'I' OÍI) E-I-Í Y 'v' 2:! Ú ̀‹':\.SE'› |'l fl 'Í-Í-Í CI Y' (if C) EX iii (ET SJ U. 
'¡"

2 pudâm 

antena 

das r 

3:1 CIU. 1 

süclaí 
ca zé fz: t 

sumir 

A âwrrarim (...) compreendia instalações 
maifi ammlas, utilizava energia a vapor onda 
a Íflnhm era uâada Camo combuatival da má- 
quina gwrndmra de Forca 6...). Tudm ummw1e~ 
xo de instalaçõeõ era abrigado pur um im@n~ 
$m barracão. Ú barracão äituava aê mw mmfiim 
chamado pátao da âarraria (...). Todas aê 
äerrnriaä orientavam~fi@ por um mwdëlo pa~ 
drão, quer no aapâcto opçrmciunal, que no 

- - .H f-mv afipficto orgmn1zafi1onal .“1“ ›.__. 

É portanto naêtä movimento hiatórico, qua a pëcuária 
°›. 

`_» ..,,
_ 

.f 
na 

..› iva que antea ocupava u poõto c&ntra1(1f¿ da pruducäa e 

elacõmâ ânciaiâ no ccntexto geral da smciedade äerrana, 

em eâtudø, daixâ flw ëer a principal ativídâdë ecenômica e 

para dar lugar, a partir da swgunda matada desta âécula, 

or induëtrial da madeira. äfiâim, aa õerrariaâ paâaam a aa- 

a nova liderança. 

5.3. Peões e Roceiros Rumo a Serraria 

riu-se 
dadea 
serran 

(i@7) 

/- O-*~ <';`› ¡IE! xr 

Cum a industrialiäacäu hinertardia na regiãu, cmn?e~ 

às indústrias madeireiras ou, às sarrarias, particu1ari~ 

eõpecíricaë, cujaw inrluênciaa me veri$icmm na sucifidade 

a em seu conjunto. Eâta faâe industrial se caracterizará 

Ibidem, e P. ãñwóí. 

5* ff* ‹.zz' 5% ffr. 

.. 
_, undo Licurgo Cmëta de -188% só de raro aparecia na 

Lamara Municipal de Lagaa, padiüos de licenca para exp1o~ 
rar uma indústria. Isto se explica pela fato da existência 
de muitaâ área$ da terraâ fluvolutafi (CU€Tä, Lifiurga Up. 
cit., P. 858~Séi). 

:LU ›;“-3 LC!
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atender à demanda de mercado interno e externo e por gerar no~ 

ves relacõee educativas e muddncae no estilo de vida doe trebaw 

lhadoree caboclos da região. Nesta segunda laee, os trabalhado~ 

rea ee fiolocum diante de novoe bene de eoneumo, melhoree habitaw 

çõee, novas Formas de laeer e, principalmente, de novas " 

e.: de edufiâeuo paid o trabalho do tipo ueealariado. 

mendo 

da pecuária e da pequena roça de subeietëncia tem, agora, de se 
:': 

¡ 
_.. 

z-:.. 

_ . 1.1 . 

-;._. 

,¬ 
.J _., E 3.5 

Lm .elaçeo ao pfoceeso educativo, o cuhoclo que vinha 

É então educado e tormudo na e pela experiência prática 

adoptar às novae condições impoetae pelo trabalho aeealariado "'I .- ‹. 

. 
yâ 

serrarim. Q tala reproduzida a eeguir, aponta para esta pasea~ 

QEÍIH

\
I 

“No chamado ciclo da madeira, toi assim: on~ 
de havia eerraria se construiam mutuae ca» 
sas, se praticava esporte (...). O peeso 
lá da Faeenda começava a se mudar para a 
serraria por que pagavam bem e o dinheiro 

al 

entrava todo mês. àquela gente que deixava 
a tazenda para trabalhar na serraria. não 
ee adaptava mais ao processo de trabalho da 
Fazenda. O salário na taeenda praticamente 
não existia e o trabalhador recebia 'aos' 
poucos. Desta Qefigggem, resultou que hoje 
não se tem mais um peão especializado para 
o trabalho nas Faeendae de gado. àquele que 
saiu já não sabe mais Faxer uma taipa, ti~ 
rar leite curar uma bicheira do animal. Is~ 
to tudo resultou porque o caboclo fugiu do 
campo, da lida da cria 
industria da madeira".( |-Vw t§ 

fl 
*Q 

932 

._.

Q de gado para ë\ 

(i®?) HäTTÚ8, Teólilo de. Entrevieta concedida ao autor em QÉ de 
julho de 1989.
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noeim, o novo nroceâeo educativo do caboclo para u 

trabalho, des1ocou~5e geograiiüamentez dae iazendaâ de gado e 

dae pequenas round, ele pueda, agora, para o coletivo da narra* 

ria. Procesëo eete, portanto, que Poi orgmnizado e adminimtrmdu 

de acordo com no neceoaidadee e fiwjgfingifig do merfiado unnitaiisw 

ta de produção em larga escala. 

N05 nucleoe produtivoâ anterioree à induetrialiemção, 

o trabalho era realieado ao ar livre, em ritmo nmxonmi e dem how 

rário pré~eetahe1ecido, deiinido, poia predominava a lógica do 

tempo regulado pela natureea, nela neceafiidade. Hom a introdução 

do' trabalho asealariado, o caboclo, ao vender eua ëorea de tra~ 

balho para U flapitaliatâ da madeira, perde o direito e o puder 

de decidir sobre o processo de trabalho, passando a obedecer às 

ordens do capital, um horário regular e um ritmo mecânico impofi~ 

to na industria. Dbjetiva~ee, com isso, a Formação de um novo 

trabalhador, adaptado àe novaw regras de trabalho capiialistm. 
' Em relação ainda à esta questão da Eââemgem dos cabo~ 

clos das iormas anteriores de trabalho para o trabalho na indus~ 

tria da madeira, conatata-ee a criação de determinadoâ estímulos 

objetivavam não apenae o recrutamento, mas também o diõci~ 
'Il !_I_ |';'__-" 

plinamento e a eujeição destes trabalhadores para o desempenho 

novas relacões de trabalho. Dentre estes estimulou, pode»se dae 
destacar, segundo as teses de firi Hartendalz 

- o pagamento do aaiário no iim do mãe e pam 
gamento em dinheiro vivo, o que constituía 
uma novidade (...), 

M 0 oierecimento de uma casa nova para mo~ 
rar, ou aaja uma casa localizada na vila 
operária, com vizinhança próxima, o que
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vinha Facilitar uma vida social mais inte~ 
resâante e mais movimantadm; 

~ a opmrtunidade pava criar peuuenmfi animaia 
E até meâmo mantev vaca-de~1eite, terveno 
para peuuenaä vocaë E plantacõefi E maüei~ 
rame `para han?eitmria5 comp1ementa~ 
-f. 3 U1 .fx 

¡..›. ¡..~. <Z~> \.. 

n eates Yatoves eaäimulantes, junta~5a ainda a questão 

aí ›:é: Eai: E-.'f; U. : 

"Trabalhar na roça nu Camo peão da Fazanda 
era fió meamo para quam não podia ser muita 
coiõa na vida; ë õsrraria diâtribuia saua 
opeváviua num quadra hiavárquifiü de §un~ 
ções, que pudiam ser julgadas; vn55ibí1i~ 
tando uma aãcenção aucial ~ cun§ti~ 
tuia uma nmvidade na regiäo.T( 

‹!". 

a›-›- 

M 
l-*IE 

H- 

522 

~_,- 

ff;

" 

' ñpesar de sua ularividência social E da sua pro$unda 

re?1euãü em cima de tâl problema, Avi Hartendml encara os mcmn~ 

tecimentoe que levaram as cabocios a deixar a $azenda ou a roma 

para ingresear nas sevrariafi como assalariadaa, apenaâ ao nível 

daã aparência do Yenõmeno ou äà "ps@uüoconcretiCídade“,* cc~ ¡,..›¬ F). FÚ ~../ 

mo denomina Kavel Kosik. Em particular, a ve$evida autor é indi~ 

$evente ä situação da vida dos trabalhadorea, marcada que era 

pela falta dë leis, de terra para plantar e criar animais¡ pela 

-×¬ il r? O aufiência de escolas e outroã f- rës ainda que os tran5?ormaram 

(íi®) MÊRTENUÀL, DP.`Ci€., 198%, P. 5ó~57. 

U1 .Q (iii) Ibidem, p 

É). 
"' 

ITI. (112) "Paeudo-concreticidade", segundo Karel Kosik, a redução 
- doa acontecimentus ao nivel da práxis utilit ~ia. KDQIK, 

Karel fliâlétiga dp çpngrainz í97á, p. 9-BE.



em trabalhadoree euhmieeoe e mmnipuledoõ. 
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Como vimos, a eetruiura econômica da pecuária eerrena 

catarinense, iundamenteda na grande propriedade, não produziu 

euëicientemente as condicëee objetivae materiais e culturaie que 

permitieeem um eelto qualitativo no sentido de provocar mudençam 

no setor produtivo, em particular, e, na sociedade, de um modo 

geral. U trabalhador de faeenda não tinha eequer um contrato de
l 

trabalho eecrito som o seu empregador que pudeãee garantir~lhe 

oe direitoe como trabalhador, fato eete que fiomenie começe o 

ocorrer com e instalação dae eerrnriee. Neete sentido, e vida 

deete trabalhador, sem terra e eem me meios de produção efirava 

totalmente eubmetida àe exigências e à dominação do 

zendeiro. 

U3 ... 

"- de fa~ *33 3 

äeeim, o recrutamento dos cabocloe peöem e roteiros 

para a nova Vorma de trabalho na eerraria tem eua explicação na 

própria história da vida real desses trabalhedoree rurais, que 

correeponde ao proceoeo social que oe divorciou doe meiofi d G? 

produção e, em eepecial, oe divorcicu da terra, traneiormando oe 

em aeealariadoa, integradoe ao eieteme do capital. Como explica
z 

Marx, "o eietema capitelieta preseupõe a dieeociação entre oe 

trabalhedoree e a propriedade dos meios pelos quaie realizam o 

trebalho.(íí3) 
Referindo-ee à questão da proletarizacão do caboclo da 

(113) MâRX, Karl. Q_ggpiL¿l, vol. I, 1987, P. 83%
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região aqui em estudo, em decorrência do nrofleeoo de induatria~ 

liaacão da madeira, aeeim comenta Antonio Hunarin: 

"D trabalhador rural se proletarinou 6...); 
a) O peão de Fazenda ~ caboclowpeão ~ de uma 
relaçäo de trabalho patrimmnialieta paeaa a 
viver agora, na serraria, uma relação bina~ 
ria, vertical, moderna eapitalieta, 

b) O pequeno agricultor - o caboclo roceiro 
~ que antes era autfinomo, que dominava todo 
o wroceeso de produção, que era dono (nro~ 
prietário ou poaaeiro? doe meios de produção 
~ a terra ~ trane$orma~ee, agora, em`traba~ 
lhador livre: livre dos meioa de produção e 
livre para vender a eua #orca de trabalho ao 
capital".(1i4)

1 

Em vista destas circunstâncias, quando na segunda me~ 

tado deste aéculo,-ae desenvolve 0 nrocesao de induatrialiaação 

da madeira, grande parte doa cabocloe da região abandonam auaa 

antigae iormas de trabalho para ingressar nas eerrariaa, na con~ 

dicäo de trabalhadores asaalariados. Contudo, a nroletarização 

doe caboclos por eaea indústria, não ae dá ainda no sentido 

cláesico do termo, isto é, enquanto tranelormacão destes traba- 

lhadores ruraie em assalariados puros. n aobreviuência dos cabo~ 

cloe não dependia única e exclusivamente doe seus ganhos sala* 

riais em dinheiro, poie, nas relações de trabalho exiatentee na 

serraria, o trabalhador produzia uma parte da eua eubaistência 

cultivando um pequeno quintal, criando galinhas e porcos, eendo 

que alguns dispunham, inclusive, de uma vaca de leite. Eete tra~ 

(114) HUHäRIN. Q. Gp. cit., P. 97~98.
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balho privado que garantia, em parte, n eeguranca economica da 

familia, era realizado durante os finaie de semana e Feriadoez 

“Ho iinel de semana o pefieodl do fierrarim 
tinha a liberdade para ?mzer uma lmvourinha 
onde quieeeee. Tinha gente lá que colhim 
muitos edcoe de milho, de äeijão e de bata~ 
tinha (...). Tudo era para o gasto da $mmi~ 
lia. Ainda tinha gente que criava vacae 
de lei itrod criavam ndreod, 9uli~ 
nhafi... 1 

rf 

|...›.-.- 

¡.›. UI 
f- 

Sbviamente que, com o deeenvolvimento da indústria eH~ 

:"Í" "ativa da madeira, oe trabalhadores cdbocloe não perderem de 

vez.e totalmente euae caracterieticae locaiã. Gu eeja, oe traba~
‹ 

lhadoree cabocloe não abandonaram completamente oo.coetume5 e ao 

euae exneriânciae acumuladas durantee oe longos anos com o tra~ 

balho de crie de gado e do cultivo das rocae. äinda, e imnorw 
,_ F? 533€ O 

tante trisarz 'e permanência de costumes tradicionais entre de 

trahalhadorefi da região e×nlica~ee, também, pelo fato de que a 

1.:
' 

paseagem da iaxenda e da roca para a eer\a1ia nao representou a 

traneierência deetee trabmlhadoree do meio ambiente do campo na~ 

ra a cidade. D meio rural ainda continuou sendo o lugar no qual 

eetee trabalhadoree produziam parte da eua subeistência material 

e espiritual e onde paesavam a acrescentar e a reestruturar a 

eua vieão de mundo, com os elementos de um eietema de relacõefi 

produtivas novo, eepeciiicamente de caráter capitalista. 

Frente à sua eituacão sem outra alternativa, portanto,

l 

(ii QLTI, Balduíno _' 'z concedida ao autor na cidade 
de Bão Joaquim, em Z 19. 
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o cabloco serrano passa a faser parte de uma dinâmica econõmico~ 
.§.¡ 

3-. `. _, social na qual as condições de trabalho exigem outras “mas de 

relações sociais que não mais aquelas as quais era *armado ante~ 

riormente, como o tato da realização do contrato de trabalho 

com a serraria. 
` ' Uutros impulsos mais e condicionamentos econômicos e 

sociais que Íevaram grande marte dos caboclos da região serrana 

a Percorrer o caminho que os conduziu às portas das smrrarias, 

para vender a sua torna de trabalho em troca de salario, são da» 

'TJ '1 O. “J dos a conhecer pelos -rios trabalhadores: 

"Eu só äui trabalhar na serraria porque não 
- tinha outro jeito de ganhar a vida. na ta” 

senda só trabalhava para o taxendeiro. ñ 
gente não tinha terra para pšantar e Triar 
gado. n terra era do tazendeiro. Não :inha 
salário, não tinha carteira assinada; não 
tinha Férias. Quando apareceu a serraria 
oterecendo salário, carteira assinada, casa 
para morar, então a gente se mandou nara 
lá. Muita gente deixou a razenda e a roca 
Para trabalhar na serraria".(íí@§ 

1-¢fi!" 

i-*~ W -..r "U que me levou a sair do sitioíí para a 
serraria toi o seguinte: quando eu comple- 
tei os meus i? anos de idade já estava mo~ 
cinho e queria iicar junto de pessoas, mais 
Perto das festas. Lá na serraria tinha mui~ 
to mais gente do que no sitio. O pessoal 
jogava bola, tinha mais isstas, mais di~ 
nheiro. A gente recebia o tal de vale no 
final de semana que dava para iazer algumas 
compras. Na epoca, eu era solteiro e queria 

. mesmo era faser a vida por conta pró~

š 3 Q (iió) SILUâ, Joaquim A. Entrevista concedida ao :_ " na cidade 
de São Joaquim, em i7ƒ®5/1989. 

(117) Sitio ~ denominação comum, na região, e atribuida à Pesue~ 
na propriedade rural.
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Outros trabalhadores relatam ainda:

à ~ ` E eu eai la do eitio Porque me coiocaram na 
cabeca que trabalhar na eerraria era me~ 
ihor. 
Biziam que lá tinha carteira assinada, ~ 
rinfi, pagamento do décimo terceiro. 
Tinha ainda muito iutebol e muito maie Tee~ 
tee. Dai porque eu ea' in do eitio onde â 

z-._ 
z‹,- 

.--!:I` 

g... 

1›-›~ 

Ef. 

F1' 

i-*Ê 

G 
1»-' 

-ü \/ 

gente trabaíhava mu e não ganhava quase 
nada. Eu queria tam melhorar de vide e 
outras coieae mais". 

“Ha eerraria tinha ealário, tinha eecoia pa» 
ra oe fi1hu§,.tinha o médico de firma, ti- 
nha o armaeem e tinha muitoe amigoe e na~ 
rentes que trabalhavam iuntoe, jogavam $u~ 
tebol, cacavam e äeetavam juntoe com e gen~ 
te. Por exemplo, na Fazenda ee você fluebraw 
va um braco, uma perna ou ficava doente não 
tinha a quem recorrer. É gente na iaaende 
vivia isolado e deeamnarado. A gente mesmo 
é nue'tinhe que auidar dae quebradurae, dae 
doençae. Tudo era ieito por conta própria. 
â gente uenva muito remedio caeeiro, como e 
gordura de Capivara e de outroe animais, ao 
ervafi caseiras, ae benzeduree. Tudo ieeo 
era feito porque a vida era muito di$i~ 
ci1.z."(ÍÊ@) 

Pela análise deste depoimentoe podeflee observar que 

além da expectativa de uma vida melhor, o salário, o lazer (iu~ 

tebol), a carteira de trabalho, as ierine, o crédito de compras 

gn 

ci 

fu: 

rn

O 
(118) äHARêL, Pedro Oliveira. Entrevista concedida ao autor 

na cidade de Joaquim, em EQ/®éƒí?89. 

¡.¡. U (119) SÊNTUS, Anton Rodriguee. Entrevista concedida ao autor 
na cidade de Eão Joaquim, em Ei/®?fi9$9. 

(12%) JESUS, Erwino Joaquim de. Entrevieta concedida ao autor na 
cidade de São Joaquim, em Ei/®7fi9S?.
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no armazém da Firme, A aeeietêneim medica, a construção de eõco~ 

lae e de novee habitações e outros reeureoe mais, concorreram, 

2"? 
fg:

.

~ Ú em eepeciel, como condicionantes na quee de paoeagem doe ca~ 

bocloe dae äazendae e das rceae para ae eerrmriae que ee ineta~ 

leram próximae äe reeervae de eraucáriea. Eetee condicionantes, 

Fa2iam,'tambem, ao vêzee de orientedoree aos cahocloe que ee en» 

caminhavam, nara a eerreria,-na eenerenua de um futuro melhor. 

Eram, nois, acõee que atuavam como eetimuloe e incentivoe para a 

realieuçäo doe deveree, euecitadoe, então, pela nrática que en~ 

volvia a conetrueão de uma nova moral do trabalho. E, imbuido 

deete moral, o nroceeeo de trabalho tornou-ee, na eerrarim, um 

meio para a exnaneão do capital madeireiro. Ha verdade, não in» 

tereeeave eo eenitelieta da madeira nrodueir opened valor~de~ueo 

mae, também e sobretudo, produzir valor excedente. 

fieeim, o nroceseo que determina a extraaão da madeira 
F* Tú l'-" 

~./ 

a partir doe anoe 5%, É 0 oroceeeo de produzir "mei5~valie"< 

ou, de produzir o trabalho excedente, que Passa, então, a ee 

constituir no conteúdo e no objetivo central da induetrid de ma~ 

deira, como aponta o próprio e×~gerente de eerraria, Balduíno

z 

(131) ä maieevalia e entendida, aqui, como a torma eepecitica 
que determina a exploração do trabalho pelo capital. U ex" 
cedente toma a äorma de lucro que e O Produto lífiuidü dO 
trabalho e que pode eer vendido por meia do que oe trabe~ 
lhadoree recebem como salários. âeeim, lucro e ealário eão 
ae ëormae eepecilicae que o trabalho excedente e 0 troba~ 
lho neceeeário aeeumem quando emnregadoe pelo capital HQRH 
K. Q q;Q1tâ1J vol. I, í?87, pge 237ee.



iüi 

Epültiz 

“D empregado tem que produzir para dar lucrm 

parque ele ganha Q ordenado ?.-Y.. 

_, E . para a %
" 

dele. Para isso tem que ordenar 0 serviam, 

a eümecar meia wmntualidade na traba~ 

1he“(í3R). 

5.4. A Drganizacão do trabalho na serraria e suas formas de edu~ 

car 0 trabalhador.
\ 

` è indústria extrativa da madeira ~ denominada fimmumen~ 
.-.,. ›'-. Q senvolvewae na regi serrana de planaltm sul 

.". te de serraria, : 

de Santa Catarina sob as iormas usuais do desempenha das re1a~ 

eapitalista, apresentandd, de um lado, novas Ç! mr ffu O cães de Produ 

*armas de organização do trabalho e, de outro Iado, assumindo a 

?ufi¢ãQ de agente educativo no prucesso da iormaçäo dos caboclos 

da região, enauantu trabalhadores assalariados. Funcão esta nem 

sempre muito explicita, mas que se dava no interior das relações 

produtivas objetivando a construção de um tipo de trabalhador 

adaptada as novas condicäea de trabalho, pastas a partir das ne» 

cessidades e dos interesses dos capitalistas da madeira. 

As condicöes de trabalho intreduaidas Pelas serrarias 

caracterizam~se pelas relações mercantis, fundadas na compra e 

_ Balduíno, entrevista coneedida ao autor, em 17 de 
maio de i?ã9. 

CI m m QÉ 4 E'-4
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vfindm da Força da trabalho, no dinhdirm Q na mercadmrin. Neâta 

afi relmçõfia entre os humana afifiumam uma Farma de ra1a~ 
Lfi fl :`1` 

¡.. 

1 . Q. U 

ção entre coidad de carátar imnHúfioa1_ Entratanät "a ea che» ~.. ¬: _. 

gar a Efitaê tipoã de relauõeâ, que estahalecem detarminadaâ nrá~ 

ticaa fiociais, três condiçõws háüicnâ tornam ae genarâlifiadaa 

pela eotiedadë como um tudo: 

.-.: 

"em primniro lugar, 05 trabalhmddrâë sam §Q~ 
naradmfi das ëeua meiafi de nrdduzf cem aa 
quais a producãü é realizada E aá " Em tar 
acüâfia a elaâ vwndendo eua Ford .z _ W 

a Qutrüêz Em âegundo lugar, G5 -rab:_ ndurfiw 
Estãú Íivrflfi de conõtriufiäfi legalfi, úalfi co~ 
md .eficravidäo a âervidãü quê na impeçam da 
diãpor da ama rorca de trabalho; Em äarfiairu 
lugar, Q propósito do emprâgo dm trabalhadur 
tornmwae expansão da uma unidade de capítaí 
nertencante ao empragador 5; está, aasim, 
afiuandn como capitaãiâäa" ¿¡. 
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S' 13 Dentre desta perspectiva, n Procaâsü da “" cdmsw 

ca, portantu, com a e$etivação do contraäo de trabalho au acmrdu 

que estabelece as condições de venda da rürça de trabašho pela 

trabalhador E sua compra pelo emnFëgador.'fi55im, Q trabalhadnr, 

na qualidade de vëndedor da forca da trabalho E Q aapitaliata, 

na qualidade de comprador, Gätabëlecem no cdnärato a trans$erên~ 

cia da $orça de trabalho do primeiro para 0 segundo. Este a man~ 

têm, como_se'$o§ê@ propriedade sum, uti1izandd~a a aeu modo. 

Neata transação mercantil, ao capitaliãta intereâsa a 

Força de trabalho âob caráter de mercadoria. Daí decurram au r@~ 

ÍE5 TU ;..|

. O (123) Bflâvz" N, Harrg. 113bfllbmdfiwxâeii2ú-ummQânliâiâ, da 
Janeiro, Zahar, i9El, Q. 8i~8ä. .
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laçöofi impofiooaio doa homens enärfl 51, relacõeâ flofiiaifi fintrfi 

colõms H não ralacõaa fiociaië entre indivíduos Q seus trabalhos. 

Um trabalhos privadoa atuam aimnlefimente como wartofi do uonjunto 

do trabalho âociml, äiravéfi das relaçäea que a troca eataholece 

fintre no produtoë do trabalho Q, por meio doaäau, entre oa nrow 
Ú b dutoraâ*Í~ 7. Nestas condiäõea, desenvolve ea o modelo do trâbn~ 

5.-Y .T :Fx
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-_, amado ou soja de§envolv€~§o m alionacão do trab 
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.-;- "no äaäo de Q abalho é ex erno ao tra~ 
balhador, ito nâo mertenfifi ao aeu oar; 
em aan Êrabalho 0 trabalhador não ao a$ir~ 
ma, mma ao nega; não ae fifi"to Felix mam Í W 

leliz; não desonvolvâ uma "Q onorgië 
fiica e eãpiritual, mma ma - ca fieu corpo 
no âeu aapírito. Por iaso o abalhador_§ó 
ao oenâe elo meamo fora do rabalho H no 
trabalho como algo Fora dele. Sou trabalho 
não é, âsoim, voluntário, mao obrigado; lé 
trabalho Foraado. Por isso não é a satisla- 
ção de uma neceaoidade, mas apenas um meio 
Para satisfazer as necessidades Fora do 
trabalho“.(i35)' 
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No procesão capitalista de produção, con?igura~5o, 

portanto, a alienação do trabalho. O produtor já não se percebo 

no produto de seu trabalho que se torna propriedade exclusiva do 

cmnitmliatä E se conâtitui em mero lragmento de um'Proce§§o tow 
1 1.: 1.: 1.: 

tal, que ele plopmio nao domina, nao controla e que nao lhe per~ 

tente. O trabalhador 56 rocobe do capital o valor diário da $or~ 

(124) K. Q_§fi2ii3l, vol. I, í987, u ~ÊE. I D E X W ;...›~ 

(165) Karl Marx, oitado por ENGUITâ, Fernández Enguita. Opus 
Bit. 1989, p. EE. âinda âobre a questão da alienação d 
firahalho, var; JEI, Adolfo S. Filoäoilg dgwoyágifi, Rio 
de Janeiro, Paz E -'ra, 1968, p. 448.
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ca de trabalho, o equivalentm ama meimfi necefiâáviofi para qua não 

eomente Ee mantenha, mas também pvocrie e crie $i1hoa.

Ê1 ânaliaandm À morma da tvabalho atenta na awvvnria, 
Ú. 1...:

. 

fx :"'í" lv ob5evva~ee que Gata $Qvma de trabalho aââalaviada ~#w 

Una $ormä§ da träbmlho anfiariovea pela racionalidade da mvutëäëu 

dE produção E palma Pormas de organização. Ha intëricr üafi ¶@v~ 

'- ;... J ¡..x
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f.: >» vaviaa, oi trabalhaflorflfi r *T5 “U ‹;fmfi .':?. úe “ lhõ, 

pasaam À eH@cutar aê suas taveëaa amb 0 cünämmíe Êntal do pvo~ 

r'?" iëi ceãam de bulha, meia capitalista. Em vma da mgantafi uviadurefi

U 3 :"'i“ ¡,.4. "1 

e pavticipatiwnâ, na caboclss, antigom peõeâ E ~ gos rocâivofi, 

aão tvam§$Urmmdm5 em trabalhadoras aliemadoa, nmfifiivmõ, e v&~ 

wi O ü Cá.. Ç [J . 
.

` 

CEPÊIVÚE, EUJO PäPEÍ HG WTQCÊSÉO dE PTDÚUÇ "“ë€ äP€flãš ä

Q F1' -: r. ,.. Ú fl? regiatrar eõtimulüfi vindos do axtevimr. Lugo, " 3 nu xnw 

teriov daa relacõeâ pvmdutivaê da savvaria dEsenvQ1ve«se com ba~ 

as na âepavaçän da unidada üntvs ação e wenaamentü, E da pfirda 

por parte doa trabalhadores do poder de cantvoia e de deciâãu 

pela díviaãc do prucefiso de trabalho am tareäaa simplefi. U Con* 

_¡..: trole do pvoceêâa de trabalho a2~se em ëavor do capital. Por» 

tanto, em tevmma educativofi, neste prccesêu, Q trabalhador perda 

sua capacidade de dacisão e perde também ama capacidade de cria~ 

ção e de pensar O trabalho na sua dimensão total. O trabalha diw 

vevsi?icado é decompoâto em tara$a5 simmleã qua não exige mais

UW 0 du trabalhador Q vao mental e criativo mma¿ simplefimentm, U 

esëorco ?ísico. Fur issu ocorra a sua desqua1i$icação daa movmas 

anterioraa de trabalho, que exigiam U cúnhacimanäo mm proceasü 

de trabalho Camo um todo.
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_~..' De cabmclma serranoa, deeta iorma, adne que eram 

‹."`. 

ãi O ae raeendae de cria de gado e ae pequenae plantações agricn~ 

lae loeaie, ande adquiriram e acumularam um *_ de conheci~ fl. É 3 d 
X < nv 

mentos e tecnicas, hábitos e destreaae durante longos anna de 

experiência nrática, que lhea proporcionaram 0 maior ddmínin sob 

Q mroceeeo de trabalho, ao eerem recrutadüe e incorporadoe an

T .LÊ 9 1?= 513 “"z f-_'

. trahal _ asmalariadü nas ' aa, maezam a~an$rer um nroceeeú 

'F1 
fli O de írešeducacão, de dietiplinamento e de adapta cujo Fim, É 

Í Q fifl am nW a caneta de um nsvo tina de trabalhador. Heate aenâidd, 0 

prúceeeõ educativa, a que É eubmetido 0 trabalhada" mbjetivandn ...› 

~. 

Ê Éfifi " ` Í PEVH E HQVÉ $OTm& ÓE ÊYäb&1hC " Wfifi, â PHY”J É. Q -!':= O M E Ê.- fi wi e 
r? G « ZE U Ff 

'TJ ¡..¡

. U |..a. ff EU 
.. 

"E tir de então, uma.âareFa " * ia deeenvelvida eeb a reennn~ 

aabilidade da erópria aerraria. fiaeim, ea cabncles nem terra, oa 

peõee e receiroe, roram enquadrados, mesmo eem 0 eaber, na die- 

cieiina exigida pela eietema de trabalho aeealariade. 

Sabre -0 preceeeo educativo em geral, vivido peloa ca- 
na \-/ ' 

beclae da regiao, e aühre a neceeaidade de ee criar uma nova mo~ 

ral do trabalho entre eeeee trabalhadores. comenta- Balduinn 

Speltiz 

“De caboclos que vinham da iazenda e outroe 
que vinham da raca nas sabiam iazer nada, 
não sabiam trabalhador na Serraria. Eles 
nunca tinham visto uma eerraria. Fur iaeo a 
gente #01 então explicando e, pouco a pou- 
co, elee Foram pegando Q jeito do trabalho. 
Tinha gente boa que compreendia mae, também 
tinha gente, caboclo, Que nó atrapalhava. 
Huitoe deles machucavam ae mãos e os Péa 
quando iaziam Q trabalho de rolar as tnrae 
para eerrar. Ocorre que eles não estavam 
acoetumadde com este tina de trabalhe
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No *que redneito à criação de uma nova moral do CL |...|

. H 

trabalho para oa trabalhadoroo caboclos, diz ainda o ontreviatnm 

do acima citado; 

U caboclo não oëtava acostumado com um tino 
da vida rograda. n âorrarin tinha que imnõr 
algumaê "¿`ë ostabelocer aígumao normao. 
Eotabeiëc horä certa em due o trabulhaw 
dor tinha que :hogar no âorvico e comecar o 
trabalho; eätabeíocia a hora da wauflo para 
o caëé da manhã, para o almoço o o demcan~ 
go. A merraria exigia Q cobrava a responda" 
bilidade de seus trabaíhadoreâ, por‹ 2 oo 5 
trabalhador Palta hoje no trabalho $m1ta 
amanhã, a äerraria não Podia tom " Q 5ervi~ 
co E o M' “ gado têm quo pra para dar 
lucro". 
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Portanto, o processo educativo do fiaboclo ligado à duo 

%ormação Para o trabalho asfimlariado ocorrfi no interior dam re” 

lacõos produtivaa, sob o comando e dentro da logica do próprio 

canital. Processo este, que já de inicia com n etetivacão do 

contrato que astabelece ao condicõeâ do venda e compra da torço 

de trabalho que nasua das auaa mãou para ao do madeireiro. 

â par deâta nova situação do vida dos caboclos, o mow 

vimento educativo ocorrido na e pela exndriência prática dou 

mesmos no contexto geral da serraria é o determinante da sua 

fl O deanua1iPicaÇäo em rola no äormas do trabalho como peão ou 

SPÚLTI, Balduíno, Entrevista concedida ao autor na cidade 
de São Joaquim, em 1?/@5!í98?. 

/N ¡,..›. TÚ Ox `_› 

r-× |.›~ "U 'NI ~..v _ Ibidem.
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roceiro. Into é, uma ven educado para o trabalho assalariado, o 

cahofllo não mais ao adapta às condicõoo de trabalho Hxifitmntaâ 

nao Pazendnâ de gado o nao rocno. E ewto proceoeo é rncilmente 

compreensívël quando ao analisa que estao cabocloâ, ao dmixarem 

ao raaendaa vara o trabalho nua nerrariafi, pmësarnm a percfibar 

novas inrormações, novas condições o adquirir outras eHueriân~ 

cimo que não mai§~oo adequava às relações do trabalho na $nâon~ 

da, porque o ãalário que passavam a pormenor era maior, maio 

-5:1 
c' 1 ~_ z '"vHonte E em dinheiro. Na serrnrim, defionvo1viam~ae novofi mon~ 

LT 5.4. x"':` 

fi~ ...z juntoâ acionaiâ, rormando poquenas vilaâ moer "xafi quo wrom 

n I r.. fi]

. 

-.. niciavam encontroa mais conotantes entre ;- trabalhadorao. 

eboš, o ¿ogo de cartao, ao -í': 
r* 

,- 

ff' havia novaâ Yorma5.do lazer como o 

reâtao noo äínais de eemanao e outraâ oituacãea maia. Frente a 

tantaã "benessE5“, realmenta " Ê: o mais voltam aos oous lugaras de 

trabalho de origem. 
(Ú 

H. FU CU ~.¢ egundo depoimenro de Teórilo de Hattoo,< uma das 

razões por que o caboclo que *oi para a indúâtria madeireira não 

maio ao readaotava ao trabalho E à vida nao äazendma da gado Q 

nas rocas, roi porque ele §o#reu um proceâso de desqua1i$icação 

que 'resulta no rato de que, no momento atual da história doo 

11.1. 'JL trabalhadores serranos não se tam maia, dia o entréviatado, 

um “peão eapeciaiizado" para ao razendas de gado. Bevido à estao 

,,.|. 
...z

1 : cunstänciaê, para o razendeiro da região, o caboclo sem o do~ 

(128) MñTTO8, Teófilo de. Hifitozig de $ãQ_Jogqu1m. `1orianópo~ 
lia i?89. Entrevista concedida ao autor - -f de Julho 
de 89. ;..›.

. 

*JJ 
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mínio completo das habilidadew e conhecimentdfi minimofi exigido 

para o trabalho com as lidae do gado, constitui este tipo, um
1 

trabalhador "de5dua1i$icado“ para as práticas da pecuária. 

Q queetäo da deequaliäicaçäo do caboclo das Formae an~ 

tigaa de trabalho eõtá_re1acionada ao movimento educativo deeenw 

S C! ;.z

. 

:Â ff. F B- 1-'W 
Lã fi ~..~ volvido arior da producãd e das relaçõem de prodm = dae 

indúetriaä madeira' ' 
_ Eate movimento eduüätivo me atraveu 

fu' 

g. 

_- 

La? 
f”. 

z.
z 

;;»

~ 

de rormae de organiaaçäo e controle do trabalho $ragmentado, ob~ 

jetivando a $ormauão de um modelo de trabalhador que combine u 

poeee de um conjunto de conhecimentos e destrezas com uma con~ 

dura e/ou reeponâabílidade convenientes ao trabalho gerador de 

£ _. F* U Q 5-/ maia-valia. 

5.4.1. A Divisão do Trabalho 

Na periodo pós í95@, é possível a#irmar~ee que a For* 

mação do caboclo Serrano catarihenee está-estreitamente vincu1a~ 

da às ?ormas de organieaçäo das serrarias, com base na divisão 

do trabalho. Com eeta passagem, o caboclo que já havia perdido a 

capacidade dei determinar o Produto, perde agora o controle de 

eeu proceseo de trabalho para o capital. A eerraria não somente 

o suhmete ao comando e a dieciplina do capital, como também, 

/\ P* m Q `.J _ ënalisando a questão da relação traba1ho~educação, Acácia 
Kuenxer procura mostrar como a indúatria educa da seua 
äraüalhadoree através da organixacão do processo de traba- 
lho e das estrategiaä administrativas como a rotatividade 
interna, a polítiaa salarial, a política de beneäicios e 
outras maia. KUENZER, A. Dnue cit., í?BÓ.
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tranëlorma- a dlvlfião do trabalho, como orlauäo natural o Hxmon~ 

tânea, am uma forma uonociente, motódíca e õifitemática. 

Nm nuoatão da divifião do trabalho, do acordo com A 

“_ ;4. r-1 ¡».x. N târminologia Ada por Marx, oxioto a diviëão social do tra~ 

M U 'U ¬ G~ T3W ‹ kl. C balho E a diviaão mmnulaturoira do trabalho. E “ Marx 

Í": ;.:. 4: W -5 É z¬ 
Lšw 

;..:

. 

4: Ú procura axplicitar m ça entre amooo, - onça não ao do 

grau, mma de oubõtáncia: 

:` 

1' É í...) Ê difiisão manulaturoíra no " :alho 
Presfiupão a concenfiraçäo dos moiofi de pro~ 
dução nas mãos do um capitaliêta¿ a diviaão 
ëociâl do trabalho, a difiporoão doa moiofi 
de produção ontra produtoreâ do mcrcadow 
rima, indopendontoo entro ai. (...) A divi~ 
são manulatureira do trabalho'pre55upõos a 
autorinado incondicional do canitaliëta so» 

' bre soreã humanoê tranâlormados em simpleâ 
membroõ do um mecaniomo que a ele portanto; 
a diviõão social do trabalho la: con$ron~ 
tarwâo produtoroü indenfindentoã de mercado~ 
rias, os quais não '-conhec- .tra autori~ 

. dade além da ooncor' cia". ` m›Ú 3 
^fi ›-*E U =S10 ~,z 

Enquanto a divisão êooial do trabalho decorre de um 

procosoo espontâneo, natural e ligado à todao as aociedaüeâ co- 

nhecidao, a divisão manulatureira do trabalho É um lenõmono hi5* 

co que, sogundo Marx, poderia surgir eob forma eopecilicaw 
fi' G~ 

FI PK "H ¡...x. Fl W menta capitalista.. nssim, como lorma eope do processo so~ 

cial de produção, é apenas um método especial de exwanfião do wow 

lor do capital às custao da exploração do traba1ho.(í3i) 

(13%) HÊRX, K. Qwgfipitâl, vol. I, 
” 

, pag. 4%?-469. Ainda so- 
' bre a diätinuão entre a divisao aocinl do trabalho Q a 

divioão manulatureira do trabalho, var; BRnUERHñN, H. 
Un. cit.. 198” 
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L ¬f'Ãü da relação entre diviz" do trabalha H FT 
`!Ê 

:"f` fl! F F 1 ›.› fe .,

É r.,~ 
É! 

educacäo do trabalhador, Foi uma das canatatacões de.êdam Smith, 

mani$e5äa Em ama análise da diviâfim do trabalha, ns primëira ca» 

§ L_. .Ls Ea
; .U 1;; -1- G. O pítulo da abra “Q riqmgg _ f_n¿gfifi¿L, da_í?7ó. Heêsa a _ L» 

canatatâwfie qua, de um lama, mfiorrm atravmõ da dxvlâmn do €rnba~ 

~¬ uma maiür angfinhüãidâde, destreza E Qcërnimëntü dos traba~ ...J E fz 

`.l'r-.>.=;z›:|z:›r›z~~=;s 9,- diz: c.u.tro 1zzu.;.i.â:à, ‹:zb :s=,›:;1"\‹"é1~-~sâe- «met c;‹;:â:=rr‹ê um nx:-.\:i.c›¬." :z',1í›:~tr~~ 

faiçaamsnäo naâ rnrçaâ pradutivas do trabalho. Nesäe aentido, 

erva~5E ainda quê ü awërreicüamentõ dm trabalhador via flivi~ 
E3' išš 

E1..
M õäü ~: trähalhü É 0 rësultado, ëmbretudm, da permanência, pur 

-fz 
:- '¬ _.. 171 $'‹'

E 
É] 

f'\ Pvlfi Ãzf FU lúngfi iemau, dm trabalhador na mesma ~

3 :L O âi Q diviaãu da trabalha no preaasâo de P* çaú r ~

r 
?' 

›..J "| .... aa, âëõim, um compcnente $undamen aa relacãea traha1hQ~edu~ 

cação, prüduzindm a dâcmmpoaiçãü do abalho em divarsafi opera~ :" 

1' 

çšeâ e, cenaeqmantamenäa, tranfi$ormando 0 trabalhadar em um ór~ 

ÇU. rf' ¡..;. FI U \. 

C. C5 ¡...‹. fl FJ uãu autom Fragméntado, especlallzúdm em uma awera~ 

ção. trabalhador coletivo Que confititui G mecaniâmn viva if. 
Q. Zi! 

manu$atura consiste, apenas, do ccnjuntn dasaâs trabalhadores 

parciaië, limitadas. E é em runcäo diabo, diz Marx, que a prUdu~ 

cão acorra em manos tempo au, que se eleva a rorca Produtiva do 

. ,..- 1 . . 
‹" '. 'II' ` 

., trabaího em comparação cum oa u$1c1o5 1nde¢enden€eë.(*3~* fidam 

escrevenda sobre U procesâo de äabricacão de "etes, U)5 ¡..¡ 

. 
Ff' 

.T 

QJ ›.-x -1: Q.: 

para citar apanaä um exampío da questão aqui tratada, muõtra na 

|..:¬ ~‹='} ¡...›.

. (132) SMITH, Adam. E¿gugzH dgfi nagõçg, São Paula, Hâmus, - 

Q. 1. 

/'\ |›«k Lú Lú ¡.1 

. 

rf 
ls.) I20 *-0 Ver MARX, K. Up. C , i98?, P
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J ão do trabalho na educação do trabalhador Vraä” 

mcntfldu c no zâuuztànte aumento.da wvodutividmdc do trabalho: 

Fava tomar um exemplo da uma manuimturu 
pouco aigniiicunte mac uma em E a divimãn 
do trabalho tem âidm mu ';:3;z. Q N11; 
do m1?incteir@¡ um amava” 4; eaucadu r2~ 
rm eäta Gcuwäcäm í...), z Familiavixadm 
com m uso da maquinaria nela empregada 
(...), diiiciimente mudaria, änlvcz com fieu 
máximo empenho, faze? um aiiinete mar dia Q 
certamente não üonõeguiviu fiafiüv vinte. Ham 
do modo com que emta ‹ icio~ É agora eHev~ 
cida, não mó todo Q *“"'¬1hQ É uma mtivida~ 
de espacial, mas sata da am um numsrw 
de vammâ, dufi qumifi m maioria poda cer nu~ 
tram tantaa indúatriafi. Um hmmcm cctica Q 
âvmma, Qutrq _ a, um terceiro :UTM 
ta, um 1. rto aponta, um quinta eëmeriiha w 
tamo pava vecebmv a cabeca; $â2er a cabeca 
exige duas ou três -fieracães distintas, :mw 
locáwlm É umâ äave-: à parte; branquemv na 
a1?inetes ë outra; z mewmo üutra indusäria. 
U cmlocá-105 no pane' c 0 impürtante nmgów 
cim de iazer um aliinete é destarda, divi~ 

Wi ”"à :`~H.inM 
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didc em cerca de dezoito e‹àcueâ di-: 
tafi, que em algumas mami ixâs sa mdae 
executadaë por mãmõ disti i§...". 

Hlem +1agmentacão do -sao da trabalho cama Q do TJ ~‹ O F! 'T5 

flxemplo acima citada, outvofi gvandes progvesãos na cüntrošmc da 

rnbillo em eu conjunto vieram da intrmducãu da máquina, do
¬ 

taylozizmo E mai; tarde, do $ovdi5mõ.(Í35f ' 

40 que di: respeito à máquina, cata estabelece um rit~ 

mo mecanico no qual 0 trabalhadmr, como aeu apêndice, têm qum as

a Q ndnm, . cit., i98i, P. E. I. 

CI

1 

\ƒ Êuärë o tayloriamo e 0 $ordismo, ver; Kuenzer, äcácia. D9. 
/\ |...›~ LJ 

1 lvšó



Ê 

aubordinar, incorworandm em gnu mecunifimm uma regulaçãm do tempo 
1.1 

E da intunaidade. Todaâ us etapas da pruducao âão programmdafi 

nula capital, fiimwlírifimndm, defitu maneira, 0 encargo do trubdw 

lhador Q damqualiëicandowo do Bau Hncargo original de cuntrolmw 

ddr dm prucessm de producãn. O wrucuafio de aprendizagem Íigmdu à 

artã de manejar a máquina, não implica tempo prmlmngado Q, dusâa 

rürmu, Q trabalhader deâtu máquina Q que um habilita um trabnlhm 

{9€ÍÉ:'l |TlZÊlL(Íã1..lÍÂi'\š`.4., Em I3i`3!.1C13.'š~ Í5E“iI`lëU"lE\E OLI, Gif! PCILKCOE !!'I;E"5'ëÍ€Ê'›, Í1Í`.`f¡'flH"'*£3PÍ~3 LUH 

"37 
.›.

z 
QI/

` 
$"`! 

fz :..› :~. filmmantü il da ser aubatituidú par outra. Mamãe õanti; " 

maquinaria, não só tem â $un¢ão "z.nica da aumentar a Prmdut1v1~ -2- 1 n 

dade, coma, também, É uma abra criada com a ?uncãw hiätúrica ~u 

social de deâtituir ü trabalhador de nuaiuuer fiwssib'1idade da ¡-4 

dacisãm nm Procefiaü da trabalha. Como ohfierva "1verman, a capa" E! 1: 

cidade humana para centrolar Q prncesso de trabalha pela maqui~ 

maria tem Qua explicácão na própria gênese da capitalismo, que 

buacuu introduzir a gerência como uma *arma de tranarerir 0 con~ 
Ca ~.r 

trole do produtor para-os representuntefi do canita1.(í3 

Do ponto de vista histórico, a taflluriemo contribuiu 

de maneira deciaiva nara eäta trunsrerência, uma vez que eâtubem 

leceu, de rorma 5i5t€mática, a Fragmentacão do procassm de tra~ 

balho Em tureraõ fiimmlea, por meio da nua análifie dos tempos. 

Mais tarde, üilbrath acreficentaria à esta processo a análise dos 

møvímantos. Em suma, cünatata~se que 0 objeto da recria de

J ¡....~. 0. "~1 (136) ERÊUERHÊN, H. Op. Cit., 1981 f ~ió8.
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` J Q W Ta31or,(1f com a ama siatematização, uodiricacão Q ragulacão 

düfi prmcefiamfi da trabalha individuaifi era, na realidade, 0 da 

buõcar uma rafipesta ä problemática de como melhor contrular o 

.'I 
,.. .^. 

'Í C !.;. nf? ̀,. :"5' 1-: 
rf 

.›- prówrio trabalhador, a $orca de trahm1hQ.cwmm1" cdm ' 

¡_¡. C ¿...a

. 
Ú.. E Cl. W maimr prõdut e ae maior lucro Possível. _ 

Émntudü, É cem ü ëordiamo quê Q trmba1&Q älcanaa, na 

CL m Q%ã hiëtéria, Q máximo ätimënto ao capital. Ga trahalhadoraz 

vêem diminuída ao mínima Q cøntrale sabre 9 ' pruceësch ü fl zã. H F2 Ú 

{"?" 
..- de "ahaÉho. ââsim, Q trabaíhador, qua antaä era fienhor da um 

acervü da üünhecimentaa âradicidnaiä, de métüdoë E i fiicafi dë É. n 

precedimenäaâ E que comhinava no corpo Ê na menta ea cuncsitns e 

fa habilidadeâ do seu orícim, viu~âr, “&, daatituidd de puder 51! G U 

Q praüäafio de trabâlho.m O U ú 

5.4.8. A Divisão do Trabalho na Serraria 

De uma rorma 'a1, a diviâão da trabalho, tente m B M Q m 

nas serrarias, apresenta~se como a dascrita pala ax-gerente da 

äerrariâ, Balduíno Spaltiz 

“Na serraria cada um 0 seu fiervicu. 
Tinha a äervico de m e tinha 0 fiervico 
dentrm da Serraria; HQ ;fi£xÁ£Q_§£~mmiQ<i38) 
»tinhë Q cortador de árvorefi, tinha Q des~ 
caâcador das toras, tinha 0 boiadeirs Q ti~ 
nha ainda Q gerente de mato. HQ fivryiqg dg 

Qi f"?' 

F1' 

J] 

Q 
¡...\. F W 

` TAYLOR Fredarick U. Erjnçjpjpz Hw äflmjfiingyãrãg riøgzífj- 
P$, Paula, fitlafi, 

¢'\ |-J\ E ~,__] ._» 
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id .Q ~./ 
. _ ( 1 _ _ __ fi£HiLflWWflflWi§LLfiIiÀ,“* t;nhn 0 serrauox 

“u\ âdrrmva am torna que vinham do mato; d 
zirculdiro que Fazia m saleçãm dan táüdaõ 
§€rruda5¡ 0 gradeador (...?; 0 rüguifitai 
ancarragadm de *azar o rodo para põr a má~ 
quina ëunaidnmr; 0 nriaddr, fincdrregadú da 

. 
1,. ‹ . 

I' ... .. +1a@ao E manutânçmo dafi fimrraâ; o garante , 

arrmgô da drganiäaqão E comando do 
rnhalho. ) rf' 

íff E 
.¬

Q 
l»>~!Í5 

.š> 

:"?' 5;: ,- .J 

fi' z‹. 

«. 
,_ 'z- E ,.z 

›..: Tamos ai, por " ' quadra nara da ënrma da drgafl 
H . 

n :sào d t '›"zt‹.t1z'=.1nâ:z râ r mr :L :fz _. c:u.;; =::z c-:nt raw. >¿ê›;:!z;::-= rr:‹:.ze;*:.'›" f'. zé H 

ara Feita a diviêão do trabalho com baae no parcelamantu do pro~ 

casam produtivo em simplefi tardrc , _ dumiü, por sua vez, draw 

diâtribuidaa aos diveraos trnhalhadoraâ. Q na opâra"n g-‹X :L 

ri ~-«ä ~-a1fia ddâde a derrubada da ärworã “~ mata (fier~ fl 5125 ¬J L ¿__` »$> _x.:~ F3 ui 
z- 

«r II D. _z. U 

5!! . . . U . .. o _ W _ wlço da mato) ata o harracao da fierrarlm, onde, JE +o1m¢ dz 

tora, â madeira Era âranfirormada em tábuaâ. Eaâe mdderno proíeã- 

Em de produção da madaira que introduz m máquina movida a lenha 

(locomotiva), wmâaa a exigir um númëro maior de trahaihadorea, 

cada um doa quais realiza, ininterrupäamente, a meâma E única 

tareëa paraial. Na medida que o trabalhador executa uma única 

opera; ° transforma tono 0 :cu-cuxpo em uxgâo nutum Hfipe~ $JJZ C . _

, f} 1 `§ z.
L 

f_,L*~ F1' H |":W 

cializado dessa operacäo. 

(13%) Briro noeâo. 

(14%) SPULTI, Balduíno, Entrevista concedida ao autor na cidade 
de São Joaquim, em Ã?f@5Kí?89. 

.!> 

pu. 
\./ ii Por ciclo de oneracões entende-se, aqui, aa atividadem n€~ 
ceëflárias para a wrcducäo da madeira, tâiz como a derrubam 
da da árvore, a âua transformação em tóra, o Esta1eiramen~ 
to, Q transporta, A serra, À c1aõ5i?icacão E outras mais. 
Haioreë inëormaçöes sobra a diviëão do trabalho na serra- 
ria 5 os ciclofi de oparacãea, verf HfiRTEHBúL, Sp. cit., 
ano?
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Hesee munflü do trabalho aeealariado e dividida, 0 tra~ 

balho de eupervieão torna~ee uma eatratâ z pmlltlca de erganxw .-~ kal

. 

fiacãu e educação do trabalho pele e para 6 capital. Cmnrorme 

deõfireve Marx, 

"Í .- 

_¡ 

`;' 

_ 

.}` “(...), DO meemu muda que um z zrtltm, e 
massa de trabalhmflmrem que %w*.; W W- 
junto sab 0 cmmandu do meemm cap ~ 

em de oriciais auwerioree (dírigentee, gew 
rentes? e eubo?iciaiõ (cflntrameetre, inepe~ 
türefl, Capataäefi, feitoreeë, que, durante m 
proâeesn de L" 'm1ho, cümandam em nome du 
capital.. ". 

(:_ 
,_ 

Nr' 

V ,L 

2»-=~
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g›._8 'Ê

3 
-f. ñ

3 
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3 

z-\ 

P-'°‹=" 

¿.›_. Í`i}š3J 

â eerraria näw eó eubmeteu Q Cabocla peão e ú cabmcío 

rüceirü, bem. comu üutroe trabalhmdüres minüm, au :amanda w à 

3.. ¡... C ...‹ dieaiwlina da capital, mms4 também, criou uma graduaçãm '="ár" 

quica entre eles. 

“Ha serraria tinha 0 gerente reeponeável pe« 
10 andamento due ãerviuufi geraie. Na eerviw 
co de mato, tinha 0 che€e de turma. Também 
tinha o peeeoaí 'do eecritório e outros 
(...). Este pessoal ganhava mais que núe 
trabalhadores porque eram puxa~_ 5 do pa~ 
trãü, 0 dono da 5errarim...". É zbíí 

Í.-JQ3 

vfã
O 

São portanto oe gerentee, ee cheëee de turma, que co- 

mandam Q processo de trabalho em nome do capital. äeeim, 0 cnbom 

c10~peão e o caboc1o~roceiro que antes realizavam toáas as eheh 

(143) *~ 5 K. ' Çagifgl, vol. I, mag. 381.3 3 2 )-C Ç PJ* w m w 

J:-z â'_z;. NJ 

?...› 
-.,I': 

~. 'I (í 
` SILUÊ, änteriu Beliuário. Sãs Jmauuim, " Entrevista

z R: ÉÉ ñ ._,_, concedida ao autor em 2% de agosts de i*`
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pertinfintea A meu oricio de maneira tradicifinal, aäo en~ 

quadradnâ, agora, naê diâciplinma exigidas e ordenadâe palma em~ 

pv 

do 

Ê.. 1.. 

_.. 

›. 

'1 |..: É-`."É "-1 
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.uh 
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_, 

H
_
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O 

K?? ; da mmdaira, em *unção exclusiva da maior prwdutiwidade 

Entretanto, flmmü mfinfliona Marx, ä Produtividade 'ua 

ahalhü depende não ad da virtuoêidafle que aa alcança pela fiduw 

caçãn do trahalhador, maa também da werreicäo de auae rerramanf 

fiafl. Ha variada da madëira, a fierraria, toma vimmu, simplifica, 

-.rg 
.;;z_ ¡.. 

É. ;..=. Ú 

"Í} 1.3. 1 FÉ . 

nheciüa cüms motU~5erra, que ãuhätituiu QQ infitrumentoa 

anteâ utiíizâduâ para a derrubada da árvQre,Àcnm@nta 

Gnmläi

A rwpúsits da máquina de êerr 

“ânteâ da entrada da moto~serrm (...) 
viço de mato ara Feito a machadu e 

Zi 1" Q.
w c 

na e diverëi?ica as rërramantafi, porque íntrüdufi a má~ 

oreã na mata, flüw 

rusticüa 
Êalduinu 

O €E›€`l""" 

3. 'E3€T1"C\"' 

te. Cam easaa rerramentas antigafi, para 
derrubar um pinheiro, precimavâ ter, pela 
meno5,.quatro homens änrtesz dois se ncupa~ 
vam -ne derrubar à árvore e na úutruë doifiz 
se ëncarregavam de deacascar a árvøre. Com 
a mutc~serru, apenua um homem derrubava a 
' ' : .'_. , H. ¡ 1 

_ 
¬ 10€ arvore, e 0 numcrs de P 

era bem maior" Q ¡..:. 
.'11 P CH.. 

/'â 1-* 

a- 

.;~×.

3 
zh

T 
Vm

. 

i-1 II 'H Jexruuat . 

Além da muto~sarra, outras máquinaã Foram introduzidas 

pela âerrarim, taia como 0 caminhão guincho, Q trator e outros 

meios de transport- 

l"› |.-hà b .I:› ~.~/ U1 

E1. 
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Balduíno. Entrevista canfieüida ao " na :idade 
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cadofi no procefizo do produção da madeira," o trabalhador trmba~ 
. .., _ . . . , 

' v: 

lhava menoo, dava ma15 producao, dava mala dlnhelro .(144) 

/
. 

5.4.3. A5 relações de trabalho e educação do trabalhador 

A5 transrormauõefi no modo de produção da induotria da 

madeira tornou nocossária uma mudanca nas condi .ar 'Q rt: .z. I/ ,. « 511: É -t ;.-I. 3! F1' 5'-1! 

riores do proceêso educativo do trabalhador üaboclo da região, 

como mostra a rala de Teólilo da Hattoo em relação ao do5&nvo1~ 

vimento das habilidades do oricio de paäo: 

U que me chamava ato eram os recursos e 
crlatlvldades quo o ~ empregava no seu 
ofício nao lides com o gado. 8 ofício do 
peão resultava das exoaríênciao wrátícas 
que o caooclo nativo, criado em razenda, 
acumulawa nao duas lidaâ no campo. Eram aH~ 
periênciaa acumuladafi durante anos e anda 
de trabalho. Ú peão Para poder pegar o gado 
que naaceu e de criou livre no campo, uti~ 
lizava uma ciência, uma técnica: primeiro 
reunia o gado num coatäo de morro; am se~ 
guida, enrolava tudo aquilo que era de m@~ 
tal Q de $erro para não fazer barulho; de~ 
poio, procurava chegar perto do gado mas, 
para isâo, observava a poäiçäo do vento. Já 
perto do rebanho de gado, armava o laço E a 
lacada era carteira (...). Ú peão de $azen~ 
da.aprendia a lacar o gado dçâde pequeno e, 
quanto mais treinava, mais habilidade ad~ 
quiría...".(i¿¿) 

Tê 

3 
fi) 

'.-'I 

í-ii 

EZ 

23

O 

Nesta sentido, na primeira fase de rormacäo doõte .
~ -r 

_,

z 

(145) Ibidam. 

(146) HGTTOS, Teóêilo de. Entrevista concedida ao autor, na ci- 
dade de Florianópolis, em 1989.



ií8 

balhadur, eeäe niupunha de cenhecimentoe e de técnicae tradicio~ 

naie de ärabalho, adquiridas e desenvolvidas ao longas due anne 

na prática cotidiana na nrmduuäo material da exietência. E, 

quando no curso da eegunda metade do século corrente, com 0 mo~ 

vimenäü ne induetrialifiaçäo da madeira, lui eate trabalhador inw 

corporado au mundn do trabalho aeealariado e paesou a eer dieci~ 

plinado G educada pur Furmae de cüntrole e de nmlíticae da firma 

empregadwra. Paeaou eete hwmem “abalhador, para uma eegunda la~ ff' 

fl Í-*›Z O ae de een pruceefio de tranulørma e hanituaçãm para m capital. 

Ci -fz l'~¡~ Fl ¡,..1. U Enquanto *U de peão e de rüceiro ee caracterizavam pela 

unidade entre aüão e peneamentü e pelo contrwle do trabalhador
‹ 

em particular o-du roceiro, em relaçäo aa prüceeeo de trabalha. 

5 trabalho aeealariadu, metódícm e lracionadü na eerraria, se 

deeenuolveu, sobretudo, com base na separação entre 0 trahalhü 

intelectual e Q trabalho manual. Neete aepectu, 0 domínis dm 

controle do trabalhador eob Q proeeeeo de trabalha Foi, nietori~ 

camente, traneferido para na detentoree do poder ecenômicü. 

Em relação ao papel do controle neste proceeeo que 

educa 0 trabalhador, manileeta se 0 próprio trabalhador, 

la na eerraria a gente aprendia sobre Q 

trabalho lazenüo ae cuieae. ü inetrutor 

sempre estava em cima para dar algumas ine~ 

trucões. Ele aempre eetava lá para conlerir 

e controlar o trabalho, observandn como a 

gente trabalhava. O gerente~de mars ccntro~ 

lava tudo. Também no barracão era cQntrala~



1 1. 

da a hora da chegada no irubalho, u hora dm 
H 4 v dm almaço e do deficuncn... (*4'> É -: F/ 47 f=Ê~

` 

No tocante às reluçõee entre 0 trabalhadmr e n õuner~ 

vieor a comando um capital, narra outro trabmihadmr mcupaun nn 

5erviçoWde~matoz 

Na eerraria, nm caem de eerviçu«deMmato, 
trabalhavam una vinte hmme z. Em túdofi on 
eervisne eemnre tinha Q supervisor Que fiun~ 
troiava O eeeenal. Hate era um verdadeira 
pucha~eaco do patrão. Ú eupervieor e U ge~ 
rente de mate não se davam cum quase nenhum 
dos que trabalhavam com elee. Elee sempre 
e r :~.=.m uma pr imeirzzê que ei: ;=.=.~.,z*".-nn: na ea e r af i çzu , 

controlavam tudu (...) Für elee ocuparem um 
carga de cheiie ca1ouavmm~9. eempre acima 
de nófi, traba1hadore5".(ífl 

.J `,: 

CIE 
af, 

T: 
- 
.- 

Um doa objetivos pedagógicos manireeto na *arma de er~ 

ganizacão du trabalho na eerra reãidiu na criação da dieciw ...-

x 
¡...›. šlii ~ 

plina necessária para ëezer os cabocloe renunciarem a seus hábi~ 

toe irregularee de trabalho e a ee identi~icarem cum G ritmo ne1 

trabalho pré-eetahelecido e derinido como a lei da hora certa; 

“Un cmbcciae que vinham dae Fazendae e ou~ 
tros da roça Para trabalharem na serraria 
não estavam acoetumados a um tipo de traba~ 
1Ho que exigia tempo integral e maior ren- 
tabilidade por earte dos trabalhadnrefi. Na 
iazenda eles iaziam 0 próprio horário, Fa~ 
ziam 0 horário como bem entendiam, mae na 

(i¿7) SILUQ, João Maria da . Entrevieta concedida ao autor na 
cidaue de São Joaquim, em i9 de outubro de 1989. 

(148) AHâRäL, Pedro. Entrevieta cnncedida ao autor, na cidade de 
São Joaquim, em i98?.
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sorrnrin havia ' ~ tino de regra; A lei 
da hora cortn“( çà 

JM? 'GC 

~.z!'¶' 

_, I": cf 

ncerca da jornada da trabalho regular na serrmrin em 

controote com o ritmo de trabalho nntowimnoëto, predominante nas 

lormas de trabalho anteriores, particularmente nao práticno da 

pccuárin nxtenfiiva, comenta o trabalhador Pedro de Qlivoirn do 

nmaralz 

"Na lazanda, a gente não tinha um horário 
para negar E parar no trabalho. Não tinha 
ninguém_ vigiando, cuidando e “cgulando o 
trabalho da gcnte. Quando o dia era quanta 
demais, a gente trabalhava até ão iü horas 
da manhã; no periodo da t J rcinicimva o 
trabalho por volta das 3 ;" ou 4 (qna~ 
tro) horno e ne eotendia “ ' anoitecer 
(...). Na serraria, a gcnta nha que cum- 
prir horário por cleo estabelecido. Jar 

...-

^ 

EÃU 
I-*~>-"

Q 
Lrn ®C .__,m

E
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fil 

;-, 

ff' 

'1 

rf' 

"'¡

2 

H' 

fl'j~ 

'TD 

FG 

:-=~ 

L=` 

U 
xa 

maio _ 
' intwrviria no horário de traha~ 

lho". 

â indúõtria, como tal; imponha a sua organização para 

a obtenção de maior rentabilidade. Em caso de não cumprimento do 

horário regular de trabalho. bem como de outros regulamentos, 

ainda implicava, ao trabalhador, determinadas penalidades o qual 

se via na contingência da reâpeitá-las. De uma maneira geral, as 

penaliüado se reduziam a descontos aalariaia e a outros dirnitoo 

do trabalhador. Sobre esta queotão, maniFeota~ae o meamo traba~ 

(i4?) SPÚLTI, Balduíno. Entrevista concedida ao autor, i98?.

Í ."“! ~»3 (15%) fiHfiRnL, Pedro 0. Entrevista conccdiüa ao autor, í
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lhadur acima citado: 

Na Qërrnvia, tudo vinha de cima para baixo. 
uxdünú eram dadma E nós, trabmlhadoraa, 

:inha uma cumprir. numa ' não flumpria Q 
horáviü E uutrad vegväfi era menalifimddz 
cnvtavam Q ponto, não davam vala fimmanal, 
cortavam 0 $inm1 de âemana vfimunarmdm m tiw 
nha üutrmë pfinalizacõeâ que eu nãm me 1wm~ 

` " tava chorar. ela nenmlizaw 

«-3 

1:2 

7.4 iT} $- 5: 

U' "'. l"`. Ê Y' É ^2 I-7-'

' 

z-. LJ 

.-~ if-*~ U1 

E1. 

¡...›~ 
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. 

vam m@mmd“. 

'Com eatas madidaa cocvcitiwaë É autvafi maia, mm parti* 

cular de caráter indireta, perceba-ae que no mundd do trabalha 

da mndevna indúâtria da madeira cassa, da direito E de tata, a 

püfifiibilidadd dd qualquer nto da dmminio E dê controla dum fiabnw 

cloa owerávinê amb 0 pvmceêfio de trabalho. Tndos oa azweutnâ da 

fiua vida pazsafi por um rígida âiâtema de Educacão Q d1ficip1ina~ 

mento. Usada oa aeuâ atas maia básicos coma 0 de comer, beber E 

šy
« vepaufiar, devem obedacer riguroâamentë rfigvmfi pré~d&termina“

I 

."1' -1 daâ pelo capital. O apita da aervaria arranüava Q abalhadmr da 

cama para 0 cumprimento daâ Quad nbrigacõefi decorrëntêfi da team 

ação do contrato de trabalho, e, em Especial, 0 cumprimentoÉ M 

com a jornada de trabalha que da iniciava àm 4z®® ha. da manhã) 
¡..›. Lã T ~./ estandendo~5e até àë £iz®® hs. (9:@@h5 da noitaš. 

É neêta parsnectiva, portanto, que as cønstata qua a 

gerência afiâumiu um papel rígido no interior da própria fierraw

g m P* Ibidem. 

(158) A jornada de trabalho na serraria descrita newta estudo, 
toi' àünfivmada por todos oa wntvëviâtudwa. fiüfi fiábados, 
tvaha1hmva~se até às i8:®@ hs (616% ha da tarde).
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rim, eüucmndo o trabalhador E wromovondo ä amu hmbituacäo. Nmfitfi 

1.: . . . _ 1./ I 

ro a oxëcufiao dao tarolnm, a qual _ taçmo do motodoõ 
aapocto, oboorwa~oo a criação do uma lorca do trabalho livro pa~ 

I I H -.Q F fl? fl! :\. 

I 
_.z 73 __.: P X... 

no sentido do diofiiplinar e âujeitar oa cabocloo como lorça de 

trabalho, quo vinham de outrmfi rormms do trabalho, para mnntë~ 

los asãim, ocupadoo com o trabalho todo o tempo necemoário. 
FI minda no quo dia roonoiro ão ëormao :l^oduca¢flo e aonw 

il T5 
: 

-3. Í5 trolo dom trabmlhadoroo, as serrarias, numa tentativa -~ 

o”o, olerecimm, mou ärahalhaúoreâ, prêmios para a pontualidade o 

'Jl LJ *-/ maior lrfifluênciâ no trahmlho.(-Ji älém diooo, promiavam auxilio 

ëinancoiro para a realixmuão da novos cäsamentoo E incontiwavmm 

nowà. lormao do-loaor noo Pinmio de ëemäna. E, em oëpociml› inw 

centiwavam oo flampeonatoo do $utebol E jogos de cartao G dominó 

ontro oa ëouz trabmlhadoroâ E os dao oiveraao äerrariau. 

Eotaã lormaa aducativas não ao rostringiam, no antanw 

to, apenmo à esfera eqonõmica mao, também, àa eoleraa e5piri~ 

tuaia E morais do trabalhador. àssim, ao se delrontar com oo 

wroolemafl de bebidao alcoólicas, impontualidaoe'o $alta de de~ 

oompenho por parta de cabocloo trahalhadoreo, a sorraria buscou 

a criação do uma oérie de medidao que visavam o controle o a 

disciplina do trabalhador no curso do desenvolvimento do seu 

proceooo oducativo. Haste oentido, conotata~se ainda que, além 

/" P. Ui í_=J *J C1 

EL 

"4': .U 

Lú 

fil 

fi' 

fl O prêmio _* ido pela Serraria inetalada no intarior do 
municipio "e o Joaquim, na localidade denominaüo “Boa” 
va", era o voa mário masculino denominado termo ícalãa Q 
paletó) entrmgue, no linal do ano Q deêäinado ao traba1ha~ 
dor maia pontual E com menor indice de äaltao ao trabalho.
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dao meoidmä já citadas como a infitituiqão fialário e de joroa~ £'=_ F2 

da de trabalho regular, criaram~se também, outrma male, teia co~ 

mo a criacflo da vila operária, concentrando todoa oo trmbm1hndo~ 

í-'. 
..~ =;z Fl 

.¬u ,._ res num meamo empeço ox local de trabalho, e äorneuimento 

de um médic' 2 -finetrucão de Capelas e eficolae, o rorneui~ ti 
v_\ 

'L 

Ju 
E' 

.im NJ

. 
:lx 'T .- 

mento ooo produtofi alimentíüiofi báfiiaofi de ëorma rac' !u, a ;.; .". 
`.» f.

I 
z-' f¬: 

criação de valea de comprme como créditoa de pagamentos zemanaifi 

E m criação do armemom do Firma. 

Em relação ao armazém, era eete, sem dúvidas, um meio 

de manter na trabalhadores me eerreria pela divida que eatea 

contraiam mae comormë menfiaie, que iam deõde oe gêneroe a1imen~ 

U2 rá' IJ tíciom de subei cma. àfi comorae de rouwae, calcadoa, brio" 

151 7"! ._.~ 'D O Q. 1- 51. quedas e outras variedadeo mais. 8 ärabaihador i' commrar 

no armazém dm rirma onde trabalhava, umä vex que me valem de 

compras que recebiam eo eram afieitoa no respectivo armazém. 

Quando a compra excedia o valor do vale recebido, o trabalhador 

?icava em aum 0 armazém e, naquele mãe, riaava também C3. fil. U' 
¡,..'

. 

F1' Ci 

amarraoo ao trabalho na âerraria. Logo, meamo quando não ee 

adaptava ao trabalho, o caboclo deveria permanecer no ambiente 

de trabalho tendo em viota a obrigatoriedade do pagamento da di~ 

(154) Em relaçäo ao médico orerecido pela rirma aos traha1hado~ 
res, comenta o próprio trabalhador; "a ëerraria âinhn um 
médico e, em caso de doença, a gente só podia coneultar 
com ele. Eete medico então examinava a gente e dizia Quase 
sempre que eâtâva tudo em ordem e que podia voltar ao tra- 
balho. ha veäeõ, a gente trabalhava meamo eetanoo doente. 
G médiüo jämais via o lado do trabalhador. Depois, a 5er~ 
raria Í aceitava ateetaüo de outro médico." ámaral, Pe~ 
dro 0. Z* r-~ eta concedida ao autor, São Joaquim, í98?. 
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widâ nua, pur ventura, cmntrmira no armazém. Haste aantido, uflte 

comércim cdnmtituia um elemantü Fundamental de educa " mm” ?"`. 
z¡;~ 
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(155) SPOLTI, Balduíno. Entrevista concsdida ao autür na cidade 
de São Joaquim, am 1?/@5fí98?. Quanto àfi dividas do traba~ 
lhador cdntraídas nú armazém da rirma, eztas se explicam 
pelo Fato da que muitos doa trabalhadmres, mara tomar cam 
chaca E reeäas no rinal de semana vendiam da saug vales 
ams coldgafi par um walür mais baixe. 

(156) Segundo 0 antravistado acima citado, di?ici1mente os cabow 
Clos uflavam 5 câpacwta na âarviam. Ašgunâ não usavam nem 
as botas da bõrracha.
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ó. CONCLUSÃO 

h guiëa de Conclusão, lormulârémüfi algunfi cümentáriofi 

adicionaië que estão, da certa lmrma, ralaciwnadma com a posfií- 

wwl deaenvülvimento du mrmceafio educz ivo de trabalhadür cmbu~2 11' 
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priação ~ matarial E cultural ~, que determinou a tranâfürmâçãm 

da aabocla em trabalhador aafialariade Q subjugado pela dewendên» 

cia econõmíca E eocial.
C ¡ Na primeira rasa, confitatâmri que os caboclos, na con- 

dição de trahalhadaraa de lazenda ou na tandicão de rofieiros, 

estavam oprimidos entra a propriedade monopolítica da terra e a 

eüucacäs coercitiva que se realizava no interior da próprio 1o~ 

cal de trabalha E nas relações sociaiê de produção. â pecuária 

extanãival conaeqüência, portantu, do mcnopólio da canâ~ FY' Í! “Ê 515 
._ 

tituiu no fundamento econômico da lormacão sccial onde predomi~ 

naram aa relacäeë de dúminacãu do tipü patrimonialiâta. Dentro 

'C5 ¡..' 'Í ¡...| desta sistema âocial, us cabocløä sem terra, sem ` `légioâ pu~ 

H
. 

.,. ,_-. !"! 'E U -vz C _, É É-2 
l _ _- iaoladús geügraficamente E analëabatüë, *"*" posíüâ ã 

margem ou, então, incørparados no universe da producãu Q das ra~ 

lâçöfië ëüciaifi, apenâfi como rorça de trabalha, üúmü raiar da
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... \J um 

produção, raduxiddâ É cmndiüäo da mlaâufl hidtdricamenta fiubalw 

terna. 

Ho que 52 rerera à Qducacãn, parece qua sata Fui tanta 

_L..“

.

E .fí- 

.¬¬ maia afiada quantfi maia cmrreäwondeu ama efifimâ Q Ê rungà 
1' 

2 ~ 3; hiatóriflá daquelëa que dfitinham 0 mudar hfigemüfiia. â ü1igär~ 

z.. Ç! iii!
` 

.~ê !›...

. 

,__ 'z‹~ 
r'~ 

.Fê 'J quiä rural, detentora doa meiofi da prüdx rfiwrudu¿ 
_... .¬ .. , , ._¿. ,.. , ._ ,¬,.. .; 2... !_:.' ..\ 

l__ _»._ .. _..\ . .; ._ 
!" .. .., ..._, ¬ 1 .. , ¡ .; _,.¡ _¡) ¿.. _... _. 
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aadnõmico u QQ3 °ambëm pela fiultura. Ênfií du H
_ 

rf' 
!...:

. 

Fê
_ 

11'; fflfi ZE fg 
2 

_., 

äâcølafi para aa trahalhadorea, a razendm roi Q loflal na qual na 

cähuülufi mfirfindaram na cdnhecimentoë da mfíciu da wëäü G criaram 

hábitoa de üumportamentu E padrõea da aaäo a=p@n5am€nÊm patrimm~ 

'ZZ' |...:

. 

E3. 
..--1 

y..'

. 

if: ...;.. 

§L'2~ L É fi [_-I

. ~- Q procaâfio educativo do trabalhador de razandâ 

É repreaëívo, ásia É, a hegümcnia-de granda Fafiendâiz impeie aud 
usa de mecafiiamoâ que impedem O desenvolvimento da conficiënaia 

critica, - ' E histórica do trabalhador, limítandc maâim 
'1¬ 

-.z 'É ›«....| 

F*

~ 
ff' 

)_.:

. 

ff Ç. 

sua capacidadä criativa. Patrão e trabalhadoree eatavam próximas 

âúcialmente, numa relação de trabalho, do tipo “race a raca". Ú 

.:,¡ E P'. .-1 

5.1. trabalhmdür santiaflse como membro integranka da grande 

da patrão. Eaäe não "- apenas O patrão, mas também 0 lidar po~ TJ U 

lítíco, 0 padrinhü, 0 ccnšelheirø E O protetar, por excelência, 

düë trabalhadorefi peöeâ e rocairud. Na verdade, efiëa rfilauão ci- 
.-4- SJ ÍT gs mentava 0 poder da claãsä dominanta sabre üä '- -1hadmrea, 

acultanda as cdnrradicõeâ acciais e tranarormândü da trabalhudu» 

ras am indivíduos dúceis e solidáriuê com as causas daqueíea que 

os mantinham uprimidoe pela dependência aocíal e econômica.
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Na fiegunda rasa, à intrmducäu daa rwlâcãeü capitmliü~ 

tua na cmmwd, tranäldrma 0 peão e Q roceiro em trabalhadwrefi as~ 

aalëriadma, prüvmfidndm algumas mudmnçmë nas cdndicömä garaifi du 

prouaâao âücial de produçãw. 

ä época dafi fierrariafi, tanto no municipio de ãfiu Jum» 

quim fldmo am dutrua da rfigiãu serrana caüarindnav Í 1 

^ HÍ* l*
. 

.-.z ;..: :Í 4-. S. z-. !_. 
_».z 

capiüalifita da madeira, ddfinitivamente, que pafiaa a dar a t 1~ 

5.5 “E F: 
r.. _..- 

¿`: ca na d äd w nad relauõwa äuciaië de prüduçäd. Da cahficloa 

das Faäendas de gado Q daä rodas Pnram recrutadws para nmva fmr~ 

mn de trabalha na serraria. Na verdade, ë lalía de tdrrak para
o 

plantar Q para criar Hnimaifi, 0 deaamparu no campü pala ju$t` ~,.:. š-"E 

do trabalha, wfildâ êatoruú da fiaúda, dm educmuäm E Gutrüa maia,

fi íiii #oram Q lim condutcr da damv doa caboülflfi da âeuë antigas 

lucaië dm trabalhe. Neäta aantidu, Faëwfie naceëëário relativixar 
¡..\. É) a tese do ëtatua âocial na hiâtdr da prolatariaação do caba- 

<. fz; 
.- 

..< 
L..-. 

53. y‹.J Elo, cmmü ávül determindnta. Näa hävia uutra “ Êernativa de 
:"'Y' 

.z f! z‹ vida para 0 trabalhador, a não ser a sua “"n§Ferãncia para a 

"nova" ëituacão que se apreâantava com a inatalacäo daa indúfi~ 

trias madeirairaâ, voltadas à produção am larga eficala. Os fimbm~ 

Clos encontravam~äe, partmnto, diante de novaa cøndicëed não so- 

mentè de abalho, mas também de laëer, da habitação, de efitudo 

ara dê filhos, de saúda, de eâpiritualidade e da csnsumo. 

ff 

'TI 

ñësim, a paddagem dos cabocloâ da Fazenda e da roca 

para a serraria, nãu pude aer interpretada amanda cama uimwlefi 

mudanca de local de trahalhu, ou Came uma dueêtäu da "statua sn- 

clal". Evidentemente, ala rewrdfifintou muito maia: Q trabalho 

isdladn anterior, trans?ormQu~s@ em trabalha calâtiwm no dual 3
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Lis 
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..._ ¬ E z ‹'= tvabalhaüov Começam a fmxmv wmvte da uma vaâlidadu tmn 

maia ampla, infievindo~§a na teia da vfilaçõwm pvoüutivaa Q vala» 

çãefi smfllmla mala cmmwlwxmw. Nefitw fimntexto, 3 nacüâúldade ex~ 

ponüãnea, natural, $Qi subfitituída por uma Hecefisidaüe hifitmrim 

cammntm produzida E prmYundäm@n%@ mëvtada pala lúgiüa dm mudo 

capital. ; producãm. Ú defiwjo we autonomia nãu É senão umà 1-z~ 51; ti. ¬'› 

”nm§tw1giâ nafiúivistä, um engano tvmuxä, qua impedfi de var qua v 

pvmletmriaflo é neieaaário ao cmpita1i§mo“(íó5). 

Tmdnvia, Q fiarioflo dai äfivrâviaõ, pvümriamãntfi diäu, 

näü chagmu a rfial' uma tran5FormaÇäw radical. U wvmüeasmH ifi -: 
fi. 5? 

. . M B .. . H prmíetarlzacau dm fiabmclo, não ëfi veairxüu de mamalva míänuz ou 

~`_,__,3¿_¡"",._`¿¡ _? C ¡_._`.,___ _. ,_ .._.; .. ‹.. .¬¡ L. 
_' .¿`. ¡,.:..._ ¡.¿..._ g. I.. 

.. .. _. _...¬,.. W ' 
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'1 _» 
rã" Lv-

.

z continuaram conafivvando E defienvolvendm E iàäa pvà;Lca5 de aum 
z-. '..a. ff; to~aba5tecimanto dos aeus lavea, com 0 cultivo um paqufino 

quintal Q com a criação de alguna animaia, ` cipalmünte, de “J °*. y..- IJ 

parana Q '* aa. Por outro lado, veaFirmamú5 Q qua dissemna 

ântariormfintez " múdeln de vida deateâ trabmlhadovefi rurais dm 

z‹ z.: ...J *J

z 

:Í 

ff 

3” 

planalto serrano, os ãeuê hábitoâ de trabalha E os seus cwsäumeë 

$oram enviquecidoa com nuvuë benâ da fionfiumu, malhovex habita~ 

cõefi, naves regulamentos de trabalho e novas Formaâ da lmzsv. 

Ç? 35€ O No qua dl: reapeltü à eduta dó trabalhador, ob5@v~ 

vou-se que todas aa relações pessoais de dominação Q d@pendên~ 

zia, cavactevífiticaa da producão daâ ëaäendae E das vuuafi da 

<íé5? -"` ênflrs ' _ EE, p. ~ m 3 É Í. 0 'U "l |,-J. 
P7' P-'~ w (T w m ww
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fiuhúlõtfincmà, +mram dlfifiuívlduw pala img do dinhmiro(1ó6) 3.; 
f`: 1;: 

fz 4-'

` 
-f *J O Comm meio dfi circulmção, Q dinheiro paâäou a Ear m intermedi" 

nä uompra Q venda da ?orua de trmbalhfi G dw uutraa mercadoriaa

O Trabalhamnr Q pair nefite mumento, r@1aciünmm~fifi entra si awâ~ 

.: 
>=-' mma fiüweifiafie fiDuwn"a E: veruiä nmniiäthà n@1a›‹1inhEáÀ¬J. 

É ürganisacãu do trmbalhu, pur fiua uaz, äorna~a@ m Fa~ 

tar- ativa nm proceâúu educativo dos trabalhaümräfi lofiâifi, üau 

Q ›._z .-" âH~paõãfi a dos - wroceirms, impondo~1haa nmvufi riâmom de traba- 
¡..:

_ 

.x Í3 !"Y` F, 1.3 FJ 
›. 

Ê- }.J U 

lhm, tärflrms tüntinuafi, uni%orm@¶ a repür`1¿vâ§. üefi~â f ama, 

por 3 
' ~ da aducauäo_no próprio lüäal de trabalho, U5 ca" 

“ enquadradoü ` 
" :z:1";E vu? ;ëâ-Q ,._~ 13'; -1!-. Li =3š E T3 ^‹

z 
Lzz ¡,_~

. 

¡ :E !`š 'C ¡_..| 
1...'

. 

fl
E 

-4.", ": ;,.« 1.3 ;..;

. 

,..: 
...›

1 
,_

. 

=f. 
z C, 1 fa 

,- ø ,_ '.
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<. 

va arrancar uma trabalhadureâ Q máxima de lucra pnãâívâl. Para a 

rfiâlixaüäm dfiatm $im, U mmpâl mfifiumidü mala gerëncima dua äfirram 

riam, na proceefiu eáucative das trabalhadores, rui E fleë- “š 'za fl ,._~. O 

póäicu, cafitrülafiüm todofi ü§ aswectoa da viüâ dar aeufi aâwm1a~ 

rimduë. Con?0rme da?íniu Marx, "a comandü do capitalista no cam~ 
-2- ,..4 IT /`. ›-'- Cf~ ~`_¡ 

pm da producáo, G como 0 de general na tampo de ba 
(1. 5, 555€ procasâa educativo, " aprendizagem da Produäãu e 

.- 

‹,, CE rw: v. da âubmisaão àa regraâ produfiidma palma re1= ea âociaiõ dumiw 

nanteây encontra algumas resistências, geradas pelo grau da in- 

õatlafa com Q trabalho aasalarimdo. Ha verdade, na traba1ha~ 
1-"! G 

U3 52 3 ill. 3 (íàó) EQ _ Marx, Q dinheiro é um equivalente geral so:ia1men~ 
te äcaito, uma mercaüuria especifica que äurge na rfialiüam 
de âoaial para dasampenhar múltiplas -mpéisz como meio de 
circulaçãu, reëfirva im0hi1i¿adâ da va “ maio de 1gâmefi~ 
tü E moeda erâal (CF. HäRX, V "“¬* ¬ " ”987.> 
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*arca 

dia Q

H pitmliâtä ëfifiim, na rfifiiatdnciafi dm 
;...: -`

x 
L.. ,..‹ Pfëããüã, Em FHTÊ

É 2.. LÁ :'*. 

í3é 

atravéa dd ama dxpwviência pváäica, däfitdhrivam que U §m~ 

_ Ctürma monetária pela qual dão pagoa palm venda de dum 

dd trabalho) Era uma *arma ilufióvia, fimb a qual as dafl0n~ 

mdcaniamo da emdísraíão E da dum fiubordinagãd raal am cm~ 
^ 

_ 
" iu; wweväviofi, EMM 

av, da turma 1nd1r€ta, d@fl$nwd1vdvam~5H 

atravéa da -indiëcipiinm, da deaühfidiëncim, da hü§t"1idadE ama }- 

ch@$e5~d@~turma, da tdndëncia ao alüüüliamm a dd âbafidmno da em*

m fi fl› 3 Eãadfi refiin ä m 

a ?avmm da entrentamentdâ cületiwdfi mvga

E ¡...... 
fe» ¬ ¡_': 

Wma" H “%-. ...... "H .umm «W CLm1dÚO%¡ PUEW .H "u àú P\UL€%fiQ 
!"'?' U F7' Q naufvagav il au parcialmente, na 

E da defiejdfi ¶ É ff' fi Eoluçõeâ intevmëdiárias 
...- Q ¡..:. 5 C obrigam, muitas vãzeë, Q tapital a " 

-» .1.« 
'‹\~ para zfingiv auma ëinalidadea. 

nxâaddõ, 

de alienaaão 

planüa da div 

das part 

entar eat 

T: E /"›. |,.:›. -3. M. 

«mW *J 

ciaa, dwgundd Enguita, mesma fiäd aafidmindü 

âbävtdfi Q de~ 

E mudem tâzer 
- 5 ~ 

. _ dado ou lmwox

É M M 

vatágiaa nmvad 

Q atitudm de vesistäncia doa caboclüs, uma paâaaram 

pela prdüasfid educativa via 0 trabâlhd na serräriâ, €atendú~a&

Q W ñ F O também às antigaä tdrmas "ahal Ú caboülo, uma vez axwarí~ 

mentado nas novaz condicöas de tvabalho E da vida pdõtad pela 

indústria capitalista da madeira, dificilmante vatornaria e da 

readaptaria ÀQ forma; da trabalho anteviorea, cofidideradas, vela 

maiaria dos entreviâtados, como mande satiâFatórias. Hânitefitam, 

deafia Forma, um aspecto de Qducaaãd pmlíticm, que É um elamfintm 

impdvtantâ na luta dos trabalhâdoreâ contra a explmracão, a 

pendência e a ddminacão capitalista. 

_ -_ t., ÍQÊG, p.E3 p O É WE Ú Ã % fi O U H @

U W
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x,=`z rf z¬. 
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-4. tivo da rormauäo hi ica do traba1hador.caboc1o da regiäm dm 

planaltm sürrann, näü apenaa cama rator de admwtacäo mm wrmcesmn 

produtivo fiwrrefipondente, maa, também, comu êakor de uma amw1ia~ 

cšfi da mbjativüë E uma tranflnüfiiuäu, para maia longm, nua hmri~ 

zantaä que impediam mntfifi a wisãü da âantnfi trabalhadnrafi da Fm*

Ô z'=. uë Handmm Q de r" “ ñfifiim, aa enriquace a fidncacäa da trabalha» 

dor. 

Nm ãituaçäü histórica atual, cQn5tata~5@ O defiencadaa~ 
F1- ¡. mento dm uma nova raëâ nn prücaëun da Fürmaçãm hiatórica dm '= 

;....z Ú O 1":

' x 
-
z ..É Ê. 'T1 É N !`¡3 "'1' fl)

~ bašhadar :abnt J 1qu1nzn=“ _-.., efitreitamanta vinculada 

Ç? :': 

2 .~ 
.~f

` 
"": 1": à intrüdu _ H nmvaâ rmrmafi da Qrüducäü material dä efliãtëncim 

humana, que aa deaenvmlvem na região: a praduaãn dE batata E, 

princiwalmanta, a wrodução da matã. 

ä mão~de~obrm barata para 05 pnmaras da maçã Q aa 

grandfia plantmçüës de batata é, am granda marta, formada por ex" 

operárips de eerrarias, que fião divididos em duaa categorias de 

trabalho aäaaláriädoz 0 kemworárim E 0 parmanente. 

De trabalhadnres temporárioê, deslocam~se diariamente 

da um nnnäo Fixo da cidade para executarem ag suma tarerâfi nos 

pomareâ e Íavouras de batata, que se Iocalizam na zona rural. Da 

manaira gêral, trabalham apenmfi nua meaaa de julho/agosto Cépoca

E .1 
F1 *li *-1' de plantio da : fevereiro/abril (época da colheita). Eëtãuz 

portantm, sujeitos à Frequentüâ períodmê de deâempregm. Também 
f'Y' 

_. *LU não uâuëruem de certos direitas Q Qarantiaâ de ' balha expres- 

aos na legië " trabalhiata vigente.â 
,`...: FU f. 

ía” wa Ú
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U anal urbano racha da mm turno dfiaüfia mH~traha1hadm~ 
' Faxendaa, de rdcaa H de aarrariafi E da conPina em cund1«ú n 

çõaa da vida que da imnddfim de deamnvolvar am antigaa Fdrmum da 

trabalho qua auxiliavam na eanndmia doméarica. A burguwfiia 1d~ 

cal, datentora dda maimâ da producãm, tenda a fimnfiär ' 

>-_ 
.- 

,_ ~ .,» 
g.
. 

=,.. 

U.. 3?- iii '_ 

,__ _. r ,_. poaiaão da hegmmmnia: da um ladd, aê " ~a@ a floncantracãd da 

ríqueaa, a maninulaüãd dd anarelhd ideológica e d fimarcíciu da 

Porca; de outra lado, mantám~5@ pela ?raqueza a medd dm trabaw 

lhador owrimidü. É lógifia dd lucra, alma dafi raíacöda prudutivafi 

e das ralaaõaâ dnciaie que constituem a dependência, rmvaša 1-. 
¬.

z 

aau poder daaumanizante naa cdndiçëaa de vida doa fiabuclmm dE~ 

aâmpregadns, dos marginalizadds, na dëâagrsgauäo mmral, no craafl 

cimentd da delinquência Q da vidlênmia, na di$umäo da droga, na 

detariariaaçäo ecológica E na daseraäo eacolar. 

êêfiim, dbaerwamoa qua 0 deaenvdlvimfintm acantuadm dafi 
¡..4 ?orças Produtivas com a diwersi?icacãG E modern`dade na agricu1~ 

tura não contribuiu para a melhoria da situação da vida doa traw 

balhadorefi, em eäpecial, das trabalhadores ruraie, que continuam 

em eãtads críticc. 

Poršanto, para compreender a educação do trabalhador 

aqui edtudadw, temma de ëitua~1o na horiaonie da hiê ia onde F? fx ._,.
_ 

*1 

se maniFesta E pode Ear vivida concretamente. Os âistemaâ ecnnõ~ 

micoz, polifiicüa E culturais, as relacães de dependência e aa 

situações de alienação ~ aceitas ou rajeitados - nãu pmdem Ear 

,...x PK Q. .-» LJ
› 

.,. ax: z da horiacntâ politica, do panaamanto e da pratica da 

quem *az e pensa a educação, em favor dos trabalhadarâê, da aua 

luta contra aa relações canitaliataa de düminacäuwaubúrdinacão.
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Ldwfmçãm awvá, conüëqufintfimwnte, infitrumfinto de luta H de T; 

tran5?mvmacão mocial, smbretudn, quando ae con?igurar e 55 mFir~ 

YU L* :1= 
,_..¬ ,x-_' 

EJ. ` wav na .zé ubjetiva das ralmuõeâ matfiviaiõ onde É wrüduaida 

Q wncontra Qupüvte da suatentacão, teórico Q pváticn. 

U mundo da 2“ece â fixpaviêncím vital, a war~ TJ __.: z.
z 

›,-..

~ 
!"?' ¡...-

. 

5-! z~. 
: 

1"! V 'H _» 

tir da qual a äewría ea canatrói E ae variFica. äm mfiâmu tempm, 

uma pvátifiä educativa, "äitulada n infUr1ã¬"4ä »fi nafififiâidmdea U. 

" Q à ?unÇä0 hiâtóvisa dufl tvahalhadnrefi, ae não ?mr mri@n~ "i FU E QA ia? 

tada mala tsüria, fifirá caga, sam diõcflrnimentu, fiwm ëfintidm r€~ 

F' voluzionárim. Buficav apreender u * rcuâõ fixlêtenta entre a teu~ 

ria E mráticä, z “ Q aabfiv téünifim e U fiaber pqlíticmš entre Uš fi" -1 5? 

C ?=1 ¡....x. E1. Ú conhecimentü prüd hiaturicamfinte na interior -da Prática 

T3 'Ê EL- ri* ¡,_'. 7"! pvmdutiva E da “ fiocial Q ü cwnhecimfintc aiëäamatizadü E 

elaborado á a tare?a, pa? excelência, que dave permeav Q penea~ 

ê m 3 ação do edufiador ocupado com a educaçäm de trabalhador 53 .- _ 

. IE fr rw __. 

caboclo oprimido.
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