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RESUMO 

A identidade é caracterizada pela forma de agir, de pensar e sentir de um indivíduo, 
permitindo que ele se diferencie dos demais e que seja reconhecido na sociedade 
em que se insere. O presente estudo teve por objetivo observar, identificar e 
descrever características identificadas no discurso de quinze representantes da 
população do município de Caçador-SC, como traços de um perfil identitário. A 
primeira etapa da pesquisa, que é composta pelos dois primeiros capítulos, foi 
desenvolvida a partir de metodologia exploratória, utilizando-se de material 
bibliográfico para formar a base conceitual sobre sociolinguística, história social da 
linguagem, cultura e identidade, bem como para conhecer a história da formação da 
população caçadorense. O terceiro capítulo é onde se apresenta a análise de dados 
coletados junto aos sujeitos, utilizando-se de pesquisa qualitativa empírica, de cunho 
interpretativo. O levantamento de dados para análise foi feito a partir de duas fontes, 
assim definidas: referências bibliográficas e entrevistas não diretivas gravadas, para 
subsidiar a descrição de traços de um perfil identitário da população de Caçador-SC. 
A análise se deu a partir dos seguintes traços identificados no discurso dos sujeitos: 
família e religiosidade, relações de trabalho, formação educacional, dificuldades e 
aspirações e relações entre o passado e o presente. É preciso deixar claro que as 
percepções e interpretações feitas tiveram a intenção de delinear traços de um perfil 
identitário, mas não extenuam o tema, tampouco são definitivas. Os resultados 
mostram que a família é um dos traços mais marcantes na estrutura da identidade 
dos sujeitos da pesquisa. A mulher tem papel fundamental na constituição das 
famílias pesquisadas. Constatou-se, ainda, a alteração de papéis para manter a 
família na falta de um de seus integrantes. Também se percebe a crise de 
identidade da mulher, que sente a necessidade e quer tornar-se uma profissional de 
destaque, mas que associa a essa missão o papel de responsável pelo zelo 
doméstico e pela criação e educação de filhos. Todas as pessoas que participaram 
da pesquisa preocupam-se com o trabalho, estando incluído em suas aspirações de 
desenvolvimento e o associam à autorrealização e satisfação. De modo geral, a 
formação educacional sempre esteve entre as preocupações e aspirações das 
pessoas pesquisadas como forma de garantir estabilidade. No que se refere às 
dificuldades, as famílias caçadorenses se revelaram resilientes e se unem frente às 
dificuldades. Ao se analisarem as aspirações, percebeu-se o sentimento de 
progresso e de identidade em constante formação, com foco em formação 
profissional e carreira. A leitura de mundo a partir da relação entre passado e 
futuro apareceu nos depoimentos de quase todos os indivíduos que participaram da 
pesquisa. Este trabalho contribui para o fortalecimento da cultura local e regional, 
bem como aponta para novas possibilidades de pesquisa que levem ao 
reconhecimento de características da população de Caçador. 
 

Palavras-chave: Identidade. História cultural. Sociolinguística. Caçador. 
 



ABSTRACT 

The identity is characterised by the way of acting, thinking and feeling of an 
individual, allowing him to differentiate himself from others and being recognised in 
the society in which he is inserted. This study aimed to observe, identify and describe 
characteristics and unique sequences in the speech of representative citizens of the 
city of Caçador-SC, as indicators of their identity profile. The first stage of the 
research, which consists of the first and second chapters, was developed from an 
exploratory research, using bibliographic references to form a conceptual basis on 
sociolinguistics, the social history of language, culture and identity, as well as to 
know the History of the formation of the population of Caçador. The third chapter 
presents an analysis of data collected with 15 individuals in five districts of the city, 
and for that was used an empirical qualitative research, with an interpretive 
character. The data collection for analysis was made from two sources, thus defined: 
bibliographical references and non-direct recorded interviews, for a description of the 
profile of the citizens of Caçador-SC. The analysis was based on the traces identified 
in the subjects' speech: family and religiosity, job relations, qualifications, difficulties 
and aspirations and relations between the past and the present. It should be made 
clear that the perceptions and interpretations that were done, had an intention to 
delineate traces of identity profile but not extenuate the subject, nor are definitive. 
The results show that the family is one of the most striking features in the identity 
structure of the research subjects. The woman plays a fundamental role in the 
constitution of the families surveyed. It was also verified a change of roles to maintain 
a family in the absence of one of its members. The crisis of the identity of the woman, 
who feels the need and wants to become a prominent professional, is also perceived, 
but she associates this mission with the role of being responsible for the domestic 
zeal and the education of her children. All of the people who participated in the 
research are concerned about work, being included in their development aspirations 
and associate it with self-fulfillment and satisfaction. In general, educational training 
has always been among the concerns and aspirations of the people surveyed as a 
way of ensuring stability. In regard to the difficulties, Caçador’s families have shown 
themselves resilients and united in front of difficulties. When analyzing the 
aspirations, the feeling of progress and of identity in constant formation, with focus in 
professional formation and career was perceived. A world reading comparing past to 
future was present to most of the people who participated in the survey. This work 
contributes to the strengthening of the local and regional culture, as well as points to 
new possibilities for research that leads to the recognition of characteristics of the 
population of Caçador. 
 
Keywords: Identity. Culture history. Sociolinguistics. Caçador. 
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INTRODUÇÃO 

Inicia-se este trabalho destacando-se a importância de localizar a identidade 

do pesquisador em um trabalho em que se almeja analisar a identidade de um grupo 

de pessoas, principalmente pelo fato de a pesquisadora em questão fazer parte do 

grupo em análise. Dessa forma, passa-se a escrever em primeira pessoa para que a 

pesquisadora, Sandra Mara Bragagnolo, a exemplo dos sujeitos que participaram 

dessa pesquisa, apresente-se falando sua história de vida: 

Meu nome é Sandra Mara Bragagnolo, nasci na cidade de Caçador-SC, aos 

seis dias do mês de dezembro de 1971. Meus avôs, tanto o paterno como o 

materno, foram homens trabalhadores rurais. Desbravadores. Pais de muitos filhos, 

com pouco acesso ao ensino e a serviços de saúde. Minhas avós foram donas de 

casa que se empenhavam em educar os filhos e em cuidar da casa, das roupas e de 

cozinhar. Aprendiam a curar com chás e simpatias e se encarregaram de passar 

seus conhecimentos aos filhos e, principalmente, às filhas. Mais um ponto em 

comum entre as famílias de meus avós está a religiosidade. Ambas as famílias eram 

católicas praticantes e ensinavam valores a seus filhos e filhas, baseadas em 

princípios aprendidos na igreja. 

Minha mãe, Edir Maria Besen, é filha de descendentes alemães, Laudelino 

Besen e Teonila Müller. Sua família fixou-se em Adbon Batista, interior do estado de 

Santa Catarina. Na época de minha infância, quando visitávamos esse lugar, 

percebia-se a forte presença da religiosidade. As festas que aconteciam eram 

sempre motivadas por alguma data religiosa. Minha mãe foi interna em um colégio 

mantido por uma congregação católica, onde, além de estudar até a quarta série 

primária, aprendeu a bordar, cortar e costurar, fazer tricô e crochê, preparar a terra, 

semear e cuidar de plantas. Aprendeu também a cortar cabelos e era ela quem 

cortava os cabelos da família inteira. 

Minha mãe sempre foi muito objetiva e rápida em suas ações e decisões. Era 

ela quem fazia nossas roupas em sua máquina de costura ou tricotando. Era raro 
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ganharmos uma peça de roupa industrializada. Além de cuidar dos afazeres 

domésticos, ela vendia produtos por catálogo, eram cosméticos e enxoval. Era 

costume as moças comprarem roupas de cama, mesa e banho antes de se 

casarem. Antes mesmo de encontrar namorado, já se começava o enxoval (foi assim 

comigo e minhas irmãs). E minha mãe lucrava com isso. Ela sempre foi uma mulher 

à frente de seu tempo. Era inteligente, gostava de ler. Sempre comprava material de 

leitura para ela e para nós. Nossa casa era cheia de livros, revistas em quadrinho 

(que eu adorava) e revistinhas de atividades.   

Meu pai, Olivo Francisco Bragagnolo, é filho de colonos italianos, Elvira e 

Primo Bragagnolo, que chegaram a Santa Catarina, como muitos, aproveitando o 

processo de incentivo do primeiro governo imperial. Sua família fixou-se na região 

de Joaçaba, em Luzerna, especificamente. Meu pai mudou-se para Caçador para 

trabalhar em uma empresa familiar, Fábrica de Máquinas Carvalho Limitada – 

FAMACAL, onde exercia a função de fundidor. Essa profissão era muito perigosa, 

pois na época eram poucos os equipamentos de segurança. Era comum meu pai 

voltar com queimaduras, das quais minha mãe tratava com clara de ovo batida em 

ponto de neve para devolver-lhe o colágeno perdido. Tenho lembranças também de 

meu pai lendo. Ele era assinante da revista Família Cristã, um periódico produzido 

por uma editora vinculada à igreja católica. 

Meu pai veio para Caçador já casado com minha mãe e com duas de minhas 

irmãs maiores já nascidas. Eu fui a primeira a nascer em Caçador, seguida de minha 

irmã mais jovem. Ao vir para Caçador, minha família se instalou em uma casa que 

ficava no mesmo terreno em que funcionava a empresa em que meu pai trabalharia, 

na Vila Paraíso. Isso nos deu a oportunidade de termos um espaço enorme para 

brincarmos e para que meu pai pudesse criar porcos. Ele aprendeu com sua família 

italiana técnicas de abate, corte e processamento da carne destes animais. Fazia a 

tradicional banha, salame, morcela e torresmo. O terreno também permitia que ele 

plantasse mandioca, milho, pipoca, batata-doce e amendoim. 

Minha mãe criava galinhas e era ela quem as matava, limpava e cortava. Ela 

cuidava do jardim e da horta, onde cultivava legumes, verduras e os tradicionais 

chás. Para todo mal havia um. Os chás e simpatias foram os principais remédios 

(nem sempre eficazes) que experimentei em minha infância e adolescência. 
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Brincávamos, eu, minhas irmãs e crianças vizinhas, sempre fora de casa e 

somente depois de termos cumprido com nossas obrigações nos afazeres 

domésticos. Brincávamos de pega-pega, esconde-esconde, subíamos em árvores, 

jogávamos bola e brincávamos de “casinha”. Para essa última brincadeira, nossos 

brinquedos eram, em grande maioria, reaproveitamento de embalagens descartadas 

por nossa mãe.  

Eu e minhas irmãs estudamos, as quatro, na mesma escola pública. Foi na 

Escola Básica Salgado Filho que fiz todo o ensino fundamental. Os professores 

eram considerados autoridades por meus pais, que davam à professora autonomia 

para chamar nossa atenção e corrigir tudo o que não estivesse correto, e isso não 

só nos deveres escolares, mas também em comportamento. A escola era um 

espaço de respeito aos mais velhos e ao patrimônio público. Sempre fui boa aluna, 

responsável e caprichosa com minhas tarefas e obrigações escolares. 

Meu maior sofrimento foi, aos dez anos de idade, perder meu pai. Ele nos foi 

tirado de maneira trágica e isso gerou alguns traumas que consegui superar com o 

tempo, mas que me marcaram profunda e dolorosamente. Não foi só o pai que 

perdi, perdi o contato com a família dele, a ida à missa e os almoços de domingo 

com churrasco temperado e assado por ele, as brincadeiras no campinho, os 

balanços de corda pendurados nas árvores, as pescarias... enfim, o amor do pai 

abnegado e comprometido com a família. Ninguém, depois dele, conseguiu colocar 

os olhos sobre mim com tanto amor e preocupação.  

O fato de não ter meu pai, de certa forma passou a moldar meu caráter. Os 

valores que considero importantes até hoje são fundamentados nos que aprendi 

com ele, e não através de discursos e conselhos, pois não me recordo de ele fazer 

isso, mas sim pelo que me lembro das ações dele, de sua conduta e caráter. Então, 

valores como honestidade, humildade, responsabilidade e resiliência foram-me 

passados por ele. Com minha mãe, aprendi a coragem de lutar, de não se 

conformar, de sempre tentar. Incomodam-me pessoas que reclamam e que não 

demonstram atitude frente às dificuldades. Aprendi com ela a criatividade, o gosto 

pelo novo e, principalmente, a objetividade. 
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Após a morte de meu pai, minha mãe, ainda jovem, tentava reconstruir a vida 

amorosa dela. Minha adolescência foi marcada por assistir a várias pessoas 

entrando e saindo de nossa casa, até que ela encontrou uma, imatura e 

irresponsável, bem mais jovem que ela, mas que ela julgou que seria bom o 

suficiente. A nós cabia aceitar e não reclamar. E assim nossa vida seguia. 

Aos 17, consegui meu primeiro emprego, na Fundação Educacional Alto Vale 

do Rio do Peixe – FEARPE. Trabalhava vinte horas semanais na biblioteca e fazia 

ensino médio à noite, na mesma instituição. Concluído o ensino médio, cursei e me 

formei em Administração de Empresas. Dez anos depois, fiz o curso de Letras e 

especializei-me em Metodologia do Ensino de Línguas. Após a conclusão de Letras, 

passei a dar aulas no ensino fundamental e médio; e posteriormente na Educação 

Superior (2006). Atualmente estou em busca do título de mestre. 

Casei-me cedo, aos 19, o casamento se configurou como a saída da vida de 

altos e baixos de minha mãe. Amava muito meu primeiro namorado e ele era a 

promessa de que eu teria novamente uma família estruturada. Tive minha primeira 

filha, Amanda, aos 24 (quando concluí a faculdade de Administração); e a segunda, 

Luiza, aos 30 (quando concluía Letras). Divorciei-me aos 36 e me casei novamente 

aos 40. Minhas filhas ficaram comigo e são a razão de todos os meus esforços.  

Atualmente, sou professora no ensino médio e universidade. Também 

trabalho como revisora de material didático e como coordenadora de tutoria 

pedagógica no setor de Educação a Distância. Considero-me uma profissional 

bastante dedicada e comprometida com minhas responsabilidades. 

Toda minha história deu-se, portanto, na cidade de Caçador que, para mim, é 

muito importante. Valorizo os progressos que vejo acontecerem e torço para que 

minha cidade progrida e se torne referência na região, pois é composta por um povo 

que merece isso, por ser trabalhador, solidário e honesto, em sua maioria. 

Considero-me parte do crescimento dessa cidade, pois trabalho e incentivo as 

pessoas a estudarem, a formarem-se e a trabalharem em áreas que as façam 

felizes, pois acredito que a felicidade individual está associada ao progresso 

coletivo. 
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Após conhecer o breve relato feito pela pesquisadora volta-se a utilizar a 

terceira pessoa. A partir deste relato, podem-se perceber singularidades que a 

identificam como sujeito e como alguém que procura se tornar consciente de sua 

identidade e que faz parte de uma cultura.  

A estreita ligação que a pesquisadora mantém com o município de Caçador, 

levaram-na a levantar questões sobre a identidade de seu povo. Quantos de seus 

habitantes têm as mesmas percepções que ela? Como as pessoas se percebem 

como sujeitos ativos, que incorporam cultura e a modificam? Quais os principais 

valores que fazem parte da identidade das pessoas que se inserem nesse grupo? 

São essas perguntas, que se encontram subjacentes no texto, que orientaram essa 

pesquisa. 

Para chegar a alguns contornos de resposta a essas questões, a pesquisa foi 

desenvolvida a partir da identificação e descrição de características e sequências 

singulares presentes no discurso de quinze representantes da população do 

município de Caçador-SC. Ouvir e registrar os relatos desses representantes 

constituiu-se de material para identificar reflexos de sua identidade. A caminhada de 

pesquisa deu-se, portanto, com a coleta de depoimentos que permitissem detectar 

indícios de visões de mundo, sempre relacionadas à história de vida de cada um. 

Diante da complexidade que é chegar a respostas definitivas, é preciso deixar 

claro que as percepções e interpretações que decorreram do olhar pesquisador 

foram moldadas pela intenção de conseguir respostas, mas que estas não extenuam 

o tema, tampouco são definitivas. 

Desde os primórdios da história do município de Caçador, passando pelos 

seus antecedentes históricos, sua emancipação política, em 1934, até o século XXI, 

há um longo percurso, em que pessoas de diferentes origens chegaram para povoá-

lo e promover seu desenvolvimento. A mescla de histórias individuais e coletivas é 

refletida no modo de agir de sua população, pois, com o passar dos anos, novas 

variáveis psicológicas são incorporadas à realidade de cada indivíduo e aparecem 

novos determinantes, os quais afetam comportamentos e formas de analisar e se 

relacionar com o mundo. 
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Os registros oficiais sobre a história da população de Caçador só começaram 

a ser feitos nos anos de 1970 e somente foram publicados a partir dos anos 1980. 

Mesmo assim, nas obras que sucederam esse marco inicial nas produções 

históricas e geográficas sobre o município, não se encontram registros específicos 

sobre a cultura identitária1 de sua população. Isso merece atenção, pois o 

reconhecimento dessa cultura contribui para o fortalecimento e a valorização 

regional. 

No material disponível para pesquisa, há registros importantes para a 

reconstrução da história do município de Caçador. No entanto, devido à importância 

que teve a Guerra do Contestado2 (1912-1916), ocorrida na região em que Caçador 

se insere, essas obras trazem enfoque maior às questões políticas, econômicas, 

geográficas e históricas. A questão do povoamento da região onde ocorreu o 

Contestado é um tanto controversa. Há pouquíssima documentação e a memória 

popular, ambígua e fragmentada, não é suficiente para a compreensão do 

povoamento (TOMAZI, 2008, p. 115). Percebe-se que, quando os aspectos 

humanos são considerados, o enfoque é dado à ordem cronológica da chegada de 

habitantes, suas origens e interesses econômicos na cidade em estudo. 

Entretanto, destaca-se que esses dados são fundamento para o trabalho que 

aqui se apresenta. A partir dos dados coletados na pesquisa bibliográfica, foi 

possível ter acesso ao processo de formação do povo caçadorense e conhecer seus 

principais desafios e conquistas ao longo de sua história.  

Desenvolve-se, no primeiro capítulo deste trabalho, o embasamento teórico 

sobre a sociolinguística e a história social da linguagem, bem como sobre cultura e 

                                            
1 A relação entre cultura e identidade é indiscutível, já que esta última é o conjunto de elementos 
relativamente sistematizados e internalizados no processo de socialização. Reconhecemo-nos como 
idênticos a uns e, consequentemente, diversos de outros, e não seria possível pensar essa relação 
dissociada do processo cultural. É na cultura que encontramos práticas, valores, saberes, princípios 
com os quais nos identificamos, nos filiamos [sic] (ARAÚJO, 2011, p. 10). 
2 A Guerra do Contestado foi um dos maiores conflitos armados da história republicana brasileira. 
Ocorreu entre 1912 e 1916 numa área de fronteira disputada pelos estados de Santa Catarina e 
Paraná. O Contestado foi um movimento social com forte presença religiosa durante toda sua 
existência. Pessoas de origens bastante variadas aderiram às vilas santas: posseiros expulsos de 
suas terras, ervateiros impossibilitados de continuar com seu trabalho, trabalhadores desempregados 
pela estrada de ferro, antigas lideranças federalistas e  importantes opositores políticos dos coronéis 
da região (CARVALHO, 2009). 
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identidade, esclarecendo como o comportamento individual contribui para a 

construção da identidade.  

Para investigar aspectos da história cultural de Caçador, foi necessário 

compreender as origens de sua população, por isso, a fase inicial da pesquisa 

aparece nessa dissertação com a descrição dessas origens, partindo dos povos pré-

históricos3, seguindo para o caboclo que aí viveu e os imigrantes que se instalaram e 

fizeram parte do desenvolvimento e crescimento socioeconômico da região. Então, 

no segundo capítulo, são caracterizados elementos da formação histórica e 

sociocultural da cidade de Caçador-SC.  

Para a execução da fase seguinte, utilizou-se a pesquisa qualitativa empírica, 

de cunho interpretativo. O levantamento de dados para análise foi feito a partir de 

duas fontes, assim definidas: referências bibliográficas e entrevistas não diretivas 

gravadas, com o objetivo de reunir material que subsidiasse a descrição de alguns 

traços do perfil identitário da população de Caçador-SC.  

O corpus de aplicação das entrevistas foi composto por 15 pessoas (homens 

e mulheres) nascidas ou que se estabeleceram na cidade de Caçador – SC. Foram 

selecionadas pessoas-chave em cinco bairros escolhidos a partir de dados do censo 

do município (IBGE, 2015). Foram localizados, em cada bairro, um morador ou 

moradora com idade superior a 60 anos. Esse indicou um descendente direto, como 

representante da segunda geração, que, por sua vez, também indicou um 

descendente ou representante da terceira geração daquela família. Os sujeitos da 

pesquisa receberam, leram e assinaram o Termo de Consentimento Livre e 

Esclarecido aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa da Universidade Alto Vale 

do Rio do Peixe (ANEXO 1). 

O capítulo três consiste da análise dos dados coletados junto aos 

entrevistados e da descrição de traços de um perfil identitário a partir das 

singularidades detectadas em suas falas. 

                                            
3 Quando se trata de estudos pré-históricos, pela própria natureza, não há delimitação clara de datas, 
o que os afasta de exatidão. Os dados são sempre compostos por aproximações que, por sua vez, 
são baseadas em reconstituições a partir de materiais perecíveis, frutos de estudos da arqueologia, 
antropologia e paleontologia, ou seja, várias ciências que se unem para auxiliar no entendimento da 
história da humanidade (ORTIZ, 1987). 



1 SOCIOLINGUÍSTICA, CULTURA, IDENTIDADE E INTERDISCIPLINARIDADE 

Desenvolve-se, neste capítulo, através de pesquisa bibliográfica, o 

embasamento teórico sobre a sociolinguística e a interdisciplinaridade, a história 

social da linguagem, bem como aspectos relevantes sobre linguagem, identidade e 

enunciação. Esse referencial visa reunir esclarecimentos sobre como o 

comportamento individual pode revelar traços de identidade.  

A partir desse embasamento, em etapa posterior, serão analisados traços 

singulares identificados no discurso dos representantes da população de Caçador-

SC entrevistados para essa pesquisa. 

1.1 SOCIOLINGUÍSTICA E INTERDISCIPLINARIDADE 

Um projeto interdisciplinar visa integrar disciplinas e saberes de diferentes 

áreas do conhecimento. Forma alguma de conhecimento é suficiente por si apenas, 

há sempre a necessidade de dialogar com outras formas, deixando-se interpenetrar 

por elas (FAZENDA, 2001). “A interdisciplinaridade supõe disciplinas que se 

interseccionam, que se sobrepõem, que se reorganizam, que buscam elementos 

noutras ciências” (FIORIN, 2008a, p. 39). Dessa forma, percebe-se que a 

sociolinguística é interdisciplinar, pois estuda 

[...] as relações entre as línguas em função de fatores sociais, bem como 
toda a problemática do contato das línguas e do bilingüismo [sic]. Como se 
vê, da sociologia vem a questão dos fatores sociais; e da lingüística [sic], a 
análise da língua. O que a sociolingüística [sic] faz é estabelecer a 
correlação entre fatores sociais e fatos de linguagem (FIORIN, 2008a, p. 
44). 

O interesse da história social da linguagem constitui-se de “abordagem 

necessariamente interdisciplinar de um dos campos que maior relevância teve nas 

últimas décadas, para o diálogo das ciências do homem” (BURKE; PORTER, 1997, 

p. 7). A interdisciplinaridade visa superar “a fragmentação e o caráter de 

especialização do conhecimento, causados por uma epistemologia de tendência 

positivista em cujas raízes estão o empirismo, o naturalismo e o mecanicismo 

científico do início da modernidade” (THIESEN, 2008, p. 547).  
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A partir desses conceitos, pode-se perceber a sociolinguística como “um 

campo essencialmente interdisciplinar, contando com as contribuições da Sociologia 

e da Antropologia” (LADEIRA, 2007, p. 50). A abordagem de estudo sob a 

perspectiva sociolinguística surge como forma de preencher a lacuna existente na 

área das ciências linguísticas até o século XIX, em que “os estudos históricos da 

linguagem ignoravam seus aspectos sociais, enquanto os estudos sociológicos da 

linguagem ignoravam sua história” (BURKE, 1993, p. 9).  

Nas décadas de 1950 e 1960, a tarefa de desenvolver uma ciência que 

contemplasse os aspectos sociais e linguísticos foi levada adiante por 

pesquisadores da língua inglesa que se definiam como sociolinguistas, sociólogos 

da linguagem ou etnógrafos da fala (BURKE, 1993). Para esses estudiosos,  

[...] as formas de linguagem podem ser usadas de maneira mais ou menos 
consciente pelos grupos sociais, para se diferenciarem dos outros, por meio 
da fala, de uma forma elaborada ou ‘nobre’ da língua ou mesmo de uma 
língua estrangeira, como os nobres que falavam Francês na Rússia de 
Tolstoi (BURKE, 1993, p. 10). 

Nos últimos anos (final do século XX), especialistas das áreas de História, 

Antropologia e Sociologia “estudaram a língua como fenômeno social de interesse 

por si só e, também, como meio de entender as relações sociais” (BURKE, 1993, p. 

9). A visão interdisciplinar torna-se fundamental para a compreensão da realidade, 

uma vez que “pressupõe uma convergência, uma complementaridade, o que 

significa, de um lado, a transferência de conceitos teóricos e de metodologias e, de 

outro, a combinação de áreas” (FIORIN, 2008a, p. 38).  

Encontros entre indivíduos que interagem através da linguagem são eventos 

que denotam complexidade, uma vez que, na organização do discurso e da 

interação social, os envolvidos mantêm-se introduzindo ou sustentando mensagens 

que organizam o encontro social, “mensagens essas que orientam a conduta dos 

participantes e atribuem significado à atividade em desenvolvimento ao mesmo 

tempo que [sic] ratificam ou contestam os significados atribuídos pelos demais 

participantes” (RIBEIRO, 2002, p. 7).  

O ato de comunicar-se é interdisciplinar, uma vez que toda “ação discursiva 

não está simplesmente ocorrendo no mundo social de forma autônoma, mas, ao 

contrário, é fundamentalmente marcada por condições sócio-históricas particulares, 
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que definem como os participantes se posicionam e são posicionados no discurso” 

(MOITA LOPES, 2006, p. 60). 

Quando se desloca o foco para fatos que concernem à natureza da 

convenção na linguagem, relacionando língua e sociedade, tal como se faz nessa 

pesquisa, transfere-se o estudo para o domínio da sociolinguística. E, como se vê, a 

sociolinguística tem caráter interdisciplinar, pois envolve estudos sociológicos, 

históricos e linguísticos.  

1.2 SOCIOLINGUÍSTICA E HISTÓRIA SOCIAL DA LINGUAGEM 

A história social da linguagem aborda a concepção de que a linguagem 

conduz para a identificação de características identitárias. Nessa perspectiva, não se 

estuda a língua por ela mesma, mas pelo que ela pode revelar das características da 

população em estudo, pois 

[...] a história de uma língua está diretamente associada à história das 
gerações de seus falantes. Nenhuma língua jamais foi estática. [...] e toda 
língua será sempre uma abstração, formada por variedades e registros 
distintos em um mesmo momento no eixo temporal (MELLO, 2008, p. 297). 

Pesquisas sobre linguagem, como a que se apresenta nesta dissertação e 

como afirma Dell Hymes, no posfácio da obra de Burke e Porter (1993, p. 436, grifo 

nosso): “aludem a uma noção de comunidade (sociedade ou região) como 

possuidora não de uma língua, mas de um repertório, uma série ou um conjunto de 

recursos comunicativos, cada um deles com uma adequação e significação social 

própria”. 

Burke (1993) afirma que, no início do século XX, os autores, em seus estudos 

sobre a história clássica das línguas europeias, tenderam a constatar que “a língua é 

a expressão dos valores ou do espírito de um povo” (BURKE, 1993, p. 9). No 

entanto, a descoberta dessas variedades no início daquele século não foi alvo de 

interesse e, somente mais adiante, alguns estudiosos começaram a investigá-las 

(BURKE, 1993).  

Todo ato de fala é sempre um “encontro social” (GOFFMAN, 1974, p. 116). 

Em seu “A situação Negligenciada”, publicado originalmente em 1962, Goffman 

observou que ”o movimento da língua (em certos níveis de análise) é na verdade 

apenas uma das partes de um complexo ato humano cujo significado deve também 
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ser buscado no movimento das sobrancelhas e da mão” (GOFFMAN, 1964, p. 14). 

Assim, interferirão no modo como se fala e, sobretudo, no que se fala, indicadores 

como:  

[se] O falante está conversando com alguém do próprio sexo ou do sexo 
oposto, subordinado ou superior, com um ouvinte ou com muitos, alguém ali 
mesmo ou ao telefone; está lendo um script ou falando espontaneamente; a 
ocasião é formal ou informal, de rotina ou de emergência? (GOFFMAN, 
1964, p. 15-16). 

Preti (2003) faz uma leitura semelhante quando diz que os diversos fatores 

que influem na maneira de falar envolvem “distinções geográficas, históricas, 

econômicas, políticas, sociológicas, estéticas. Muitas estão diretamente ligadas ao 

fenômeno da comunicação e colocam problemas de relacionamento no trinômio 

falante-ouvinte-situação” (PRETI, 2003, p. 17). 

A obra de Hymes (1972, 1996) foi fundamental para a análise interacionista e 

importante precursora da sociolinguística interacional, pois desenvolveu noções de 

contexto e competência comunicativa.  

A competência subjacente ao comportamento de uma pessoa é identificada 
como desempenho. A lógica pode ser inerente à teoria linguística [...], uma 
vez que se tenta adaptá-la à noção de competência para fatos 
reconhecidos. O resultado estranhamente enganoso mostra que a ideia 
original não pode ser inalterada (HYMES, 1972, p. 282). 

A partir dos estudos de Gumperz e Blom (1972); e Gumperz (1982), 

definiram-se subsídios consistentes para que a Sociolinguística Interacional se 

consolidasse como paradigma distinto para análise da linguagem. É quase 

impossível citar qualquer variável social que, ao surgir, não tenha produzido “efeito 

sistemático sobre o comportamento lingüístico [sic]” (GOFFMAN, 2002, p. 13-14). 

O homem, não importa o idioma de que se utilize (ou outro código, no caso de 

não possuir o domínio da fala, por exemplo), relaciona-se histórica e socialmente a 

partir da linguagem, utilizando-se de seus recursos para manifestar-se. A seguir, 

apresentam-se autores que estão no campo da descrição dessas relações. 

No Brasil, desde os anos da década de 1970, o tema Sociolinguística é 

definido como o uso da língua (ARACIL, 1978 apud LEITE, 2014, p. 33). A 

enunciação é a realização da língua num contexto particular. Dessa forma, para que 
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a descrição dessa enunciação seja adequadamente contextualizada, devem-se 

incluir os agentes que a produzem, bem como os contextos em que ela ocorre 

(LEITE, 2014). 

Com a evolução das pesquisas na área da sociolinguística, essa área ganhou 

relevância por permitir caracterizar a evolução social e histórica. Para Orlandi (1996, 

p. 99), na língua, “o social e o histórico coincidem”, ou seja, “nem a sociedade nem 

as línguas se modificam autonomamente. São os atos dos homens que tomam parte 

delas que as vão transformando” (ORLANDI, 1996, p. 99). A linguística pura se 

ocupa de questões estruturais, levando em consideração os fatores internos ao 

sistema linguístico. “As tentativas de explicar o funcionamento da linguagem 

somente ao nível da linguística imanente [...] se mostram parciais e não satisfazem 

um olhar mais abrangente e mais explicativo sobre a linguagem” (ORLANDI, 1996, 

p. 97). 

A sociolinguística estuda a língua como instrumento de integração social. 

Examina a variação sistemática entre estrutura linguística e estrutura social, ou seja, 

a variação por classes ou outros grupos sociais (FIORIN, 2008a; 2008b).  

Vale-se, aqui, portanto, da noção de sujeito sociológico, no sentido de que, ao 

utilizar-se de uma linguagem comum, os sujeitos se relacionam e estabelecem 

vínculos sociais, conscientes de que não são autônomos e autossuficientes. Nessa 

concepção, os sujeitos são “formados na relação com outros sujeitos importantes 

para si, que estabelecem condições de mediação de valores, sentidos e símbolos – 

a cultura – dos mundos que ele/ela habita” (HALL, 2015, p. 11). 

Mey (2001) baseia-se no conceito de formação societal para fundamentar seu 

pensamento sobre as relações de linguagem, afirmando que essa formação está 

embasada naquilo que os seres humanos, ativos e perceptivos, podem promover, 

dadas certas condições temporais e espaciais, e no interior do quadro de natureza, 

história e visões que os cerca. A formação societal é, sobretudo, um espaço social 

que cria e é criado pelas vozes que nele operam.  

A língua falada é o vernáculo: “a enunciação é expressão dos fatos, 

proposições, ideias (o que), sem a preocupação de como enunciá-los” (TARALLO, 
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2001, p. 19, grifos do autor). Percebe-se, então, que o material básico da 

sociolinguística são momentos de interação discursiva em que o mínimo de atenção 

é dado à língua, e a máxima atenção é dada à enunciação e ao que se diz. 

1.3 CULTURA E IDENTIDADE 

Tudo o que faz parte da forma de agir, dos pensamentos e sentimentos vão 

tomando parte da identidade de um indivíduo, permitindo que ele se diferencie dos 

demais e que seja reconhecido na sociedade em que se insere. Dessa forma, a 

identidade pode ser concebida como “fusão dinâmica de traços que caracterizam, no 

tempo e no espaço, de maneira inconfundível, uma pessoa, um objeto ou qualquer 

outra identidade concreta” (SILVA, 2010, p. 37).  

Fauconnet (1978), baseado na obra de Durkheim, afirma que cada ser é 

composto de duas partes. Uma, que é a individual e se compõe de todos os estados 

mentais pessoais; e a outra, que é um sistema de ideias, sentimentos, hábitos, que 

exprimem no indivíduo não a própria personalidade, mas o grupo, ou os diversos 

grupos de que faz parte. O conjunto dessas duas partes forma o ser social.  

Quanto à cultura, apesar da complexidade da definição do termo devido a 

diferentes formas de concebê-la, tem-se que cultura é propriedade humana 

relacionada ao tempo, à comunicação, à vida social, e à qualidade cumulativa de 

interação, permitindo que ideias, tecnologia e cultura material se acumulem no 

interior dos grupos humanos e moldem seus comportamentos. Cultura é, portanto, 

associada a um grupo organizado. Convenciona-se assumir que  

“cultura” (significando o modo de vida particular de um grupo definido) e 
“sociedade” (significando um grupo organizado tendo continuidade ao longo 
do tempo) são meios convenientes de se falar de duas faces de um mesmo 
fenômeno que se encaixam. Temos “um povo”, organizado como uma 
“sociedade”, que possui um conjunto de instituições, tecnologias, 
linguagens, crenças, valores – em resumo, uma “cultura” (MINTZ, 2009, p. 
231). 

A cultura se desenvolve e se fortalece a partir do conhecimento. A capacidade 

cognitiva dos seres humanos e seu discernimento são fundamentais na estruturação 

consistente de características que os diferenciem. Ao conhecer, registrar, 

compartilhar o produto de atividade pensante, o ser humano desenvolve e se 
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identifica com sua cultura. “O conhecimento constitui um produto da atividade 

consciente do pensamento que determina a natureza social do ser humano e o 

condiciona a sua história e a sua cultura” (SANTOS; SILVA; BAADE, 2016, p. 47). 

O homem é, acima de tudo, um ser social que, no exercício dessa sua 
característica, desenvolve sua cultura, os padrões e as instituições sociais. 
Dessa forma, a cultura está situada entre os elementos que o ser humano 
adquire na vida social, visto que não a recebe por meio da herança genética 
(SANTOS, SILVA, BAADE, 2016, p. 45). 

Há inúmeros conflitos espalhados pelo mundo relacionados a questões 

culturais e identitárias. "O processo de civilização de longo prazo envolveu invasões, 

guerras e conquistas violentas, tanto quanto a cooperação e trocas mútuas entre as 

sociedades" (GUIDDENS, 2012, p. 93). Isso revela que cada grupo deseja 

sobrepujar-se e garantir sua existência, estabelecendo-se uma linha entre identidade 

e poder. “O poder de definir a identidade e de marcar a diferença não pode ser 

separado das relações mais amplas de poder. A identidade e a diferença não são, 

nunca, inocentes” (ARAÚJO, 2011, p. 9). 

É preciso ter claro, nesse contexto, em que se quer descrever e analisar 

identidade, o que seja diferença, que, de acordo com Hall (2015), não mais se 

apresenta como pronta e acabada, mas em contínua transformação, fragmentada e 

não fixa. A diferença, para a formação da identidade, é fator preponderante: “não é 

apenas um produto, e sim um processo básico de funcionamento da língua e de 

instâncias culturais e sociais” (ARAÚJO, 2011, p. 11).  

É comum grupos humanos procurarem sua identidade a partir da diferença. 

Eles desejam ser diferentes para serem autênticos. Ortiz (2006, p. 7) afirma que 

“toda identidade se define em relação a algo que lhe é exterior, ela é uma diferença. 

[...] Dizer que somos diferentes não basta, é necessário mostrar em que nos 

identificamos”. Há uma pluralidade de identidades, construídas em diferentes 

momentos históricos por diferentes grupos sociais. O que identifica a condição ou 

consciência de pertencer a um grupo  

não é um conjunto intemporal, imutável de “traços culturais” (crenças, 
valores, símbolos, ritos, regras de conduta, língua, código de polidez, 
práticas de vestuário ou culinárias etc), transmitidos da mesma forma de 
geração para geração na história do grupo; ela provoca ações e reações 
entre este grupo e os outros em sua organização social que não cessa de 
evoluir (POUTIGNAT; STREIFF-FERNAT, 1998, p. 11). 
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A construção e consequente afirmação de uma identidade se dão nos 

movimentos que os indivíduos realizam frente aos desafios do mundo. “Nesse 

movimento/caminhada, necessariamente envolvendo ações, relações e interações 

sociais, ocorrem situações de identificação e diferenciação para a consciência do 

sujeito” (SILVA, 2010, p. 38). 

Se as identidades são contraditórias (porque diferentes), estão sempre 

ocorrendo através de esforços de construção de significado nos quais os indivíduos 

se engajam (MOITA LOPES, 2006). “É a presença do outro, com o qual se 

estabelece a comunicação, que molda o que se diz e, portanto, como o indivíduo se 

percebe à luz do que o outro significa para si” (MOITA LOPES, 2006, p. 32).  

A relação “nós/outros” é determinante quando se trata da formação de uma 

identidade. “A identidade humana é reconhecida e estabelecida ante um grupo. Em 

outras palavras, o ser humano só se faz como tal diante de outro, com o qual 

estabelece mecanismos diversos de interação constante” (SANTOS; SILVA; BAADE, 

2016, p. 40). 

A identidade é formada a partir da interação entre pessoas e sociedade, entre 

o interior e o exterior, entre o mundo pessoal e o público. “O sujeito ainda tem um 

núcleo ou essência interior que é o ‘eu real’, mas esse é formado e modificado num 

diálogo contínuo com os mundos culturais ‘exteriores’ e as identidades que esses 

mundos oferecem” (HALL, 2015, p. 11).  

É na cultura que é possível encontrar práticas, valores, saberes e princípios 

com os quais os sujeitos de identificam, se filiam (ARAÚJO, 2011). “[...] as pessoas 

agem conforme suas intenções e percepções de controle sobre o comportamento, 

sendo as intenções influenciadas pelas atitudes frente ao comportamento e normas 

subjetivas percebidas” (WACHELKE; CAMARGO, 2007, p. 387). 

A cultura é alterada com o passar do tempo. À medida que o tempo passa, 

em decorrência do progresso tecnológico, muitos traços são acrescidos à cultura e 

alguns podem cair em desuso, por passarem a ser considerados ultrapassados pelo 

grupo. “A cultura de um povo não permanece sempre igual. Ela é modificada com o 
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tempo, através das transformações que as novas gerações vão efetuando” 

(SANTOS; SILVA; BAADE, 2016, p. 48). 

A identidade, diferentemente da cultura, é resultado de escolhas conscientes. 

“A cultura depende, em grande parte, de processos inconscientes; já a identidade 

remete à norma de vinculação, necessariamente consciente, baseada em oposições 

simbólicas” (ARAÚJO, 2011, p. 12). É por isso que  

as crises culturais costumam ser vistas como crises de identidade. [...] A 
cultura pode existir sem consciência de identidade e as estratégias de 
identidade podem manipular e até modificar uma cultura que não terá, 
então, quase nada em comum com o que ela era anteriormente (ARAÚJO, 
2011, p. 12). 

A partir da identidade, tem-se a busca consciente por tornar-se sujeito 

histórico, cooperativo e associativo. “O processo de construção das identidades só 

tem razão de ser no horizonte da conquista da autodeterminação, autosuficiência 

[sic], independência e autenticidade dos sujeitos em sociedade” (SILVA, 2010, p. 

38).  

A prática da cooperação educa as pessoas, substitui o individualismo por uma 

mentalidade participativa, solidária e humana. “A história humana é o relato do 

desenvolvimento de formas emergentes, tanto das culturas como das sociedades” 

(POUTIGNAT; STREIFF-FERNAT, 1998, p. 226). E, à medida que a humanidade se 

associa para se desenvolver, a história vai se construindo e também laços culturais 

vão se delineando, em um processo contínuo.  

1.4 LINGUAGEM E IDENTIDADE 

As sociedades da modernidade tardia4 são caracterizadas pela diferença; 

“elas são atravessadas por diferentes divisões e antagonismos sociais que 

produzem uma variedade de diferentes ‘posições do sujeito’- isto é, identidades – 

para os indivíduos” (HALL, 2015, p. 14).   

                                            
4 Para Giddens (2003), a expressão modernidade reflexiva ou tardia está relacionada às 
descontinuidades da modernidade, geradas a partir de mudanças da vida moderna. A sociedade 
passa a ser reflexiva quando se torna ao mesmo tempo tema e problema para si. A modernidade 
tardia exige que se encontrem soluções para problemas criados sistematicamente pela modernização 
social, principalmente no âmbito político. 
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A forma como a identidade se caracteriza para cada indivíduo e para um 

grupo está relacionada à forma como se relaciona e se comunica com os entes que 

compõem a sociedade em que se insere. “Nossas identidades sociais são 

construídas por meio de nossas práticas discursivas com o outro” (MOITA LOPES, 

2006, p. 31).  

É na diferença que o indivíduo e os grupos se percebem como alguém com 

uma identidade própria. “Qualquer identidade coletiva (e assim também a identidade 

pessoal de cada um), é construída e transformada na interação de grupos sociais 

através de processos de exclusão e inclusão que estabelecem limites entre tais 

grupos” (POUTIGNAT; STREIFF-FERNAT, 1998, p. 11). 

Comunicar-se é, sem dúvida, ato cultural, pois permite a uma comunidade 

identificar-se, a partir do que se fala, quais são seus traços particulares e quais são 

suas aspirações e dificuldades recorrentes. A partir do repertório de depoimentos 

coletados foi possível identificar traços culturais locais, bem como aproximar o 

passado através da memória. De história em história, foi-se compondo o passado e, 

por entre memórias, a herança de costumes, valores e práticas. 

Falar constitui-se produção de memória e projeção do futuro e, por 

conseguinte, instrumento para visitar o passado e compreender o presente. As 

seleções dos acontecimentos narrados pelos sujeitos da pesquisa privilegiaram 

certos aspectos em detrimento de outros. A comunicação não só identifica 

comunidades como também lhes permite expressar necessidades e desenvolver-se 

(GIDDENS, 2003). É a cultura a que cada indivíduo pertence que permite que se 

identifique com alguns e se diferencie de outros. 

Não é a história que dá à luz a cultura, mas vice-versa, a cultura é a 
possibilidade e a realidade. Assim, a cultura possível [...] é a possibilidade 
da história, e a cultura real [...] é a própria história, ou a cultura transformada 
em história, pois somos sempre confrontados pelo mundo como natureza e 
pelo mundo como história (BAUMANN; DONSKIS, 2014, p. 208). 

A forma como se fala de eventos passados revela características individuais 

de leitura do mundo, de acordo com o que se pensa e se aspira. Ecléa Bosi (2000, 

p. 89) afirma que “a memória é um trabalho sobre o tempo − do quem sou eu hoje, 

em direção ao passado para refazer, reconstruir, repensar”. Nesse sentido, uma vez 

que a memória reflete a história individual, as “narrativas são instrumentos que 
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usamos para fazer sentido no mundo a nossa volta e, portanto, de quem somos 

neste mundo” (MOITA LOPES, 2006, p. 63).  

O ato de falar e ouvir tem papel crucial na construção da própria identidade e 

das identidades dos outros com quem se divide uma história. Assim, a forma como 

se fazem relatos sobre si são igualmente produto de como se veem também os 

outros com os quais se divide uma cultura. “As identidades nunca são fixas, mas 

complexas, diferenciadas e constantemente reposicionadas” (MOITA LOPES, 2006, 

p. 34). “No nível narrativo, temos a passagem de um estado de disjunção com o 

poder para um estado de conjunção com ele” (FIORIN, 2008b, p. 76). 

Em interação, o interlocutor assume a postura de quem procura entender o 

significado do discurso “a partir do contexto interacional, indagando sempre onde se 

situa o contexto da fala, ‘onde está a realidade de uma dada interação?’, ‘o que está 

acontecendo?’, ‘por que isso agora?’” (RIBEIRO, 2002, p. 7). “Os participantes 

discursivos constroem o significado ao se envolverem e ao envolverem outros no 

discurso em circunstâncias culturais, históricas e institucionais particulares” (MOITA 

LOPES, 2006, p. 30). 

Assim, a identidade vai se construindo a partir de interações discursivas em 

que a linguagem é a principal forma de expressão e de construção de significados. 

“E é por meio desse processo de construção de significado, no qual o interlocutor é 

crucial, que as pessoas se tornam conscientes de quem são, construindo suas 

identidades sociais ao agir no mundo por intermédio da linguagem” (MOITA LOPES, 

2006, p. 30).  

É necessário pensar sobre o papel ativo da comunicação na criação da 

realidade social em mudança no mundo em que se vive, pois  

A mudança social vai ocorrer por influência principalmente de fatores 
culturais, do ambiente físico e da organização política. Os fatores culturais 
são os mais importantes, pois compreendem os efeitos da religião, sistemas 
de comunicação e liderança. Uma influência particularmente importante que 
afeta o caráter e o ritmo da mudança é a natureza dos sistemas de 
comunicação (GIDDENS, 2003, p. 99, grifo nosso). 

O processo de construção social é representado pela enunciação, pois é 

partir dela que se constroem significados. “Se o significado é construção social, duas 
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questões são centrais nessa visão: alteridade e contexto [...], toda enunciação 

envolve pelo menos duas vozes [...] a voz do eu e a voz do outro, isto é, dos pares 

na interlocução” (MOITA LOPES, 2006, p.30-31 grifos do autor). Silva (2010), 

também nessa linha de raciocínio, afirma que identidade é movimento e 

metamorfose, é saber sobre si e sobre o outro, para que se defina uma identidade, 

numa infindável transformação. 

Os pontos de referência para pensar sobre e agir em relação aos objetos 

sociais são específicos a posições no contexto social. “Por meio da comunicação 

que ocorre dentro dos grupos próprios e também num contexto intergrupal são 

negociadas convenções para lidar com os eventos da realidade” (WACHELKE; 

CAMARGO, 2007, p. 382). 

A “ação discursiva não está simplesmente ocorrendo no mundo social de 

forma autônoma, mas, ao contrário, é fundamentalmente marcada por condições 

sócio-históricas particulares, que definem como os participantes se posicionam e 

são posicionados no discurso” (MOITA LOPES, 2006, p. 60). Quando o sujeito põe a 

linguagem em funcionamento e se apropria dessa linguagem, ele constrói o mundo 

como objeto ao mesmo tempo em que constrói a si mesmo (FIORIN, 2001). 

Pode-se definir o movimento de busca pela identidade, portanto, como um 

processo complexo. A identidade une o sujeito à estrutura social de que faz parte; 

estabiliza tanto os sujeitos quanto os mundos culturais em que vivem, tornando 

ambos reciprocamente unificados e indissolúveis. 

1.5 A VOZ ATIVA NA ENUNCIAÇÃO  

Quando se conduz um relato de memória, usam-se as primeiras pessoas 

(eu/nós) do discurso. Isso já denota que, nesse discurso, o enunciador solicita 

atenção e convoca aqueles a quem diz, pois toma o poder que o uso da palavra lhe 

dá ao manifestar percepções e atitudes. Isso pode ser percebido nas transcrições a 

seguir: 

Eu não vejo muito futuro na cidade de Caçador, tá uma cidade muito 
parada. Nossa, vendo outras cidade por aí, tipo Videira, Joaçaba; Caçador 
tá parado. Sobre o negócio de saúde tá precária, [...], sendo que pelo 
tamanho da cidade, sobre a saúde, eu acho que ela tá pra trás. (Sujeito de 
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pesquisa representante da primeira geração do Bairro Berger de Caçador, 
SC, grifos nossos). 
Quanto à cidade de Caçador, eu penso como a mãe. Eu não gosto daqui, 
eu moro aqui, mas eu não gosto. Então, pelo fato de a gente não gostar, a 
gente não vai falar bem, né? Mas eu não gosto por causa do fato de não ter 
muita oportunidade, porque eu sofri muito com arrumar emprego aqui. 
(Sujeito de pesquisa representante da segunda geração do Bairro Berger de 
Caçador, SC, grifos nossos). 
Tenho uma visão diferente da minha mãe e da minha avó sobre a cidade 
de Caçador. Eu gosto da cidade onde eu moro, não quero e não pretendo 
sair daqui. Também vejo que tem poucas oportunidades de emprego, pelo 
fato de ter pouco a oferecer. Vejo que a cidade cresceu. Quando eu era 
pequeno, eu lembro que tinha muitos terrenos baldios, hoje se vê pouco 
espaço (Sujeito de pesquisa representante da terceira geração do Bairro 
Berger de Caçador, SC, grifos nossos). 

Vê-se, a partir das enunciações apresentadas, que os entrevistados, 

inseridos, cada qual a seu tempo, em um contexto singular, configuram-se como 

agentes em um cenário de construção de significados individuais. É notório que 

cada um faz a leitura da realidade de acordo com o que recebe e percebe dela, pois 

“um conhecimento, para conduzir a ação, deve ser carregado de significado 

(compreensão) e de afetividade (envolvimento emocional)” (SANTOS, SILVA, 

BAADE, 2016, p. 47). 

O passar do tempo e o acesso a condições que proporcionaram melhor 

qualidade de vida transformam a visão de mundo dos sujeitos em análise. A 

impressão é construída de acordo com o que se vive. A matriarca (1a geração) 

atribui sua impressão negativa sobre a cidade de Caçador devido ao fato de ter 

encontrado dificuldades em relação aos serviços de saúde. A segunda geração, 

também registra impressão negativa, mas, por sua vez, devido à dificuldade que 

teve para inserir-se no mercado de trabalho. Já a terceira geração apresenta visão 

diferente, pois a vivência que tem até o momento não é permeada por dificuldades 

que comprometam a leitura que faz da realidade em que se insere. Há uma sutil 

alteração cultural que pode ser percebida nas atitudes dessa família. 

A identidade é um processo de exposição a posições sociais e papéis dos 

indivíduos que compõem um grupo. O ser humano tem de construir a si mesmo. “As 

leis da Natureza não bastam para defini-lo; ele terá de outorgar-se as próprias leis. 

Em uma palavra, terá de fazer uso da própria razão e da liberdade” (CANIVEZ, 

1998, p. 40). Nesse processo se dá a interpretação das relações e do que estas 

implicam em âmbito individual e coletivo.  
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Foucault (2013) aponta para o fato de que nossas práticas discursivas e os 

regimes de verdade em que estão inseridas estão estreitamente ligados ao processo 

de elaboração de identidade.  Assim, cada membro de um grupo decide se aceita ou 

não, se absorve ou não as normas e os padrões que percebe instalados no 

comportamento dos outros ou de alguns de seus integrantes.  

A identidade vai se construindo em um processo histórico de 

construção/desconstrução, aceitação ou repúdio, permanência ou saída, reprodução 

de comportamentos e valores ou inovação na forma de pensar e agir. Tudo isso gera 

mudança e leva à evolução. Assim, percebem-se duas premissas na configuração 

da identidade: 

A primeira é a sua incontornável vinculação ao contexto social situado e à 
atividade conjunta colaborativa. A segunda refere-se ao processo contínuo 
de (re)construção do self, do outro e do mundo através de práticas de 
inserção sócio-cultural [sic] que permitem a elaboração do sentido e do 
conhecimento. É nessa ação sócio-histórica que o indivíduo se transforma e 
transforma o seu entorno (LEITE, 2014, p. 123). 

Santos, Silva e Baade (2016, p. 47) afirmam que “à medida que desvenda o 

processo mediante o qual obtém o conhecimento do mundo, o homem percebe a si 

mesmo como ente integrado na realidade”. Os depoimentos coletados apontam em 

direção a essa percepção, pois permitem identificar o desenvolvimento da 

conscientização sobre as identidades do próprio indivíduo e sobre a dos outros. 

Sobre a alteração da forma de pensar de uma geração para outra. 



2 FORMAÇÃO HISTÓRICA DO POVO CAÇADORENSE 

Para se entender como se forma uma identidade cultural, é importante 

mencionar as sociedades industrializadas. "Com a industrialização, o transporte e as 

comunicações se tornaram muito mais rápidos, possibilitando uma comunidade 

'nacional' mais integrada" (GUIDDENS, 2012, p. 95). O município de Caçador é 

fortemente organizado em torno da indústria, acompanhando a tendência do mundo 

moderno, que se desenvolveu com a industrialização, ou seja, com o aparecimento 

da sociedade industrial, de origem europeia. 

Caçador é a maior cidade da região meio-oeste catarinense. A população de 

deste município, estimada pelo IBGE (2015), é de 75.812 habitantes e, também de 

acordo com esse documento, Caçador é um importante polo cultural, econômico e 

político, que desenvolveu sua economia com base na extração e industrialização da 

madeira, bem como no reflorestamento. Sua composição populacional é diversa. Aí 

habitam pessoas de diferentes origens, resultado da evolução histórica que 

começou com a chegada dos povos primitivos, desbravadores e, posteriormente, de 

imigrantes italianos, alemães, poloneses, ucranianos, sírio-libaneses e japoneses.  

É o passado que sustenta a concretude do presente, daí a importância de 

conhecê-lo para entender como está vinculado às formas sociais e culturais da 

atualidade. A identidade cultural de um povo, em seu sentido amplo, é o conjunto de 

relações sociais e de patrimônios históricos compartilhados ao longo do tempo entre 

os membros de uma sociedade. E, como não poderia deixar de ser, são 

compartilhados valores nessas relações, o que determina complexidade a essa 

análise, pois não se pode pensar a reconstrução do passado estaticamente.   

Além disso, ao se abordar um tema como identidade, deve-se ter clara a 

consciência e compreensão de que as pessoas mudam suas aspirações, seus 

temores, suas necessidades e desejos com o passar do tempo. “As mesmas 

características diferenciais podem mudar de significação ou perder a significação no 
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decorrer da história do grupo; e diversas características podem suceder-se 

adquirindo a mesma significação” (POUTIGNAT; STREIFF-FERNAT, 1998, p. 11). 

Para fazer referência ao comportamento cultural de uma região, é preciso, 

antes, conhecer sua formação, seus antecedentes, sua formação sociocultural. Por 

isso, aqui, propõe-se a construir o referencial necessário para compreender as 

bases históricas da formação do povo caçadorense. 

A análise que aqui será desenvolvida dará condições para desenvolver a 

descrição de elementos que caracterizam traços de um perfil identitário das pessoas 

que habitam Caçador no século XXI. 

2.1 POPULAÇÕES INDÍGENAS 

Segundo relatos históricos, como se perceberá a seguir, a ocupação da 

região de Caçador começou há aproximadamente dez mil anos, pelos índios 

Kaingang e Xokleng. A chegada do elemento branco à região tem seu marco 

histórico com a chegada do Sr. Francisco Correa de Mello, em 1881. A partir de 

1918, começaram a chegar os imigrantes italianos, alemães, poloneses, ucranianos 

e sírio-libaneses. (PIAZZA, 1989; SANTOS, 1995; THOMÉ, 1981; POLI, 1991). 

É necessário tecer algumas considerações sobre o termo pré-história. 

Quando se trata de estudos pré-históricos, pela própria natureza, não há delimitação 

clara de datas, o que os afasta de exatidão. Seus dados são sempre compostos por 

aproximações que, por sua vez, são baseadas em reconstituições a partir de 

materiais perecíveis, frutos de estudos da arqueologia, antropologia e paleontologia, 

ou seja, várias ciências que se unem para auxiliar no entendimento da história da 

humanidade (ORTIZ, 1987). 

Para este trabalho, interessa compreender a pré-história de Caçador, cidade 

do meio oeste de Santa Catarina, sob os aspectos da formação sociocultural, ou 

seja, deseja-se conhecer e identificar quais os grupos humanos que aqui viveram 

desde o início de sua história. Assim, a apresentação desses dados contribuirá para 

a identificação de traços da identidade da população que habita essa cidade.  
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Primeiramente, é indicado o Estreito de Behring como o ponto pelo qual os 

grupos humanos chegaram à América (PIAZZA, 1989). O índio não é originário da 

América. Ele veio da Ásia, seguindo rotas de migração através do Estreito de 

Behring e das ilhas do Pacífico. Isso há mais de 50 mil anos (SANTOS, 1995). 

Esses grupos foram se fortalecendo e se deslocando de uma região para outra, 

sempre em direção de sua sobrevivência. 

Desde os primórdios das cavernas, o homem percebeu que, ao agir sozinho 
perante as forças da natureza, limitaria suas condições de sobrevivência. 
Destarte, surgiram os bandos e os clãs, a partir da percepção natural da 
necessidade do uso da força coletiva, única maneira que pudesse 
assegurar a proteção de cada um dos desafios impostos pelo meio 
ambiente (SANTOS; SILVA; BAADE, 2016, p. 44). 

Sobre a formação étnica e cultural mais remota do povo que viveu em Santa 

Catarina, tem-se notícia de que a ocupação do oeste seria a mais antiga do estado 

(ORTIZ, 1987). Em terras catarinenses, há registros de grupos humanos de 

coletores e agricultores de subsistência. “São esses que se colocam dentro dos 

grandes grupos indígenas do Brasil à época do descobrimento” (PIAZZA, 1989). 

Antropólogos brasileiros são quase unânimes em afirmar que a pré-história adentrou 

a região Sul do Brasil pela Bacia do rio Paraná e seus afluentes há 

aproximadamente dez mil anos (THOMÉ, 1981).  

Os restos arqueológicos regionais permitem caracterizar a existência de dois 

grupos primitivos que habitaram a região de Caçador: o pré-cerâmico e o cerâmico. 

Em relação ao complexo pré-cerâmico, é possível identificar duas tradições culturais, 

“uma relacionada a grupos coletores-caçadores, portadores de uma indústria de 

blocos - a Alto-Paranaense – e outra, de caçadores especializados, com ponta de 

flecha” (ORTIZ, 1987). 

A fase cerâmica compreende as tradições de Taquara e Tupi-Guarani. A 

tradição Taquara é ligada à cerâmica simples e rudimentar e tem seus vestígios 

associados a casas subterrâneas em terrenos mais elevados do planalto 

catarinense. As datações mais antigas são de 1800 anos (THOMÉ, 1994, p. 40). 

A tradição Tupi-Guarani foi a última sequência pré-histórica migratória 

registrada, seus vestígios datam de 474 a 1640 anos d.C.. Eram habitantes das 

terras mais baixas e vales dos rios (THOMÉ, 1994, p. 40). Há indícios antropológicos 
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coletados na região de Caçador, onde os primitivos habitantes deram lugar aos 

grupos ceramistas no período compreendido entre cerca de 2000 a 800 anos a.C. 

(THOMÉ, 1981). Os índios que habitavam a região central do Contestado (da qual a 

cidade de Caçador faz parte), depois do êxodo dos Guarani, não eram tão 

adiantados e diferenciavam-se dos pioneiros da cultura geral (THOMÉ, 1981, p. 25).  

No interior, havia os Kaingang e os Xokleng, que pertencem ao tronco Jê5.  

O território Kaingang compreende as terras altas, desde o interior do estado 

de São Paulo até o centro norte do estado do Rio Grande do Sul; o território Xokleng 

compreende a região intermediária, do planalto ao litoral e do Paraná ao Rio Grande 

do Sul (BRIGHENTI, 2013). Muito antes de ser contestada, a região de Caçador foi 

habitada pelos povos Kaingang e Xokleng, com seus costumes, tradições, língua e 

características singulares (D’ANGELIS, 1989). Os Xokleng e os Kaingang 

mantiveram contato com os europeus que chegaram à região de Caçador, por isso, 

é possível falar em diferenças culturais entre eles. A partir dos registros sobre eles, 

vê-se que há variações entre os costumes de um grupo e outro. 

“Os Kaingang viviam no planalto, habituados à economia do pinhão, a uma 

agricultura muito rudimentar, complementando a caça” (SANTOS, 1995, p. 84). 

Esses habitantes viviam de maneira seminômade, ora acampados, em parte do ano; 

ora como nômades, em busca de caça, frutos, raízes e mel. Já os Xokleng eram 

predominantemente nômades, habitavam florestas que ficavam entre o planalto e o 

litoral. Eram coletores e caçadores (SANTOS, 1995).  

A língua também os diferenciava. “Com dialeto pouco diferenciado dos 

Kaingang, o que prova sua filiação ao tronco Gê [sic], os índios Xokleng eram 

grupos arredios de caçadores, coletores e poucos agricultores” (THOMÉ, 1981, p. 

25). Eram os típicos habitantes das matas, constituindo-se nos selvagens que mais 

resistiram às tentativas de aproximação com o elemento branco. 

Também conhecidos por Bugre (palavra que designa qualquer índio e tem 

aplicação de conotação pejorativa, referindo-se a selvagens), por Botocudo (pois os 
                                            

5 Essa designação do tronco foi feita a partir da atribuição do naturalista alemão Karl Friedrich Philipp 
von Martius (1794-1868) a diversas línguas em que se tinha a presença do sufixo 'jê'. No entanto, o 
conhecimento dos grupos Jê, que se esboçava a partir do século XIX por trabalhos de Maximilian zu 
Wied-Neuwied (1782-1867) e do próprio Martius, se ampliou plenamente somente durante o século 
XX (KODAMA, 2010, p. 255). 
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homens utilizavam um enfeite labial para fora, designado tembetá), e ainda Xocrén 

(que tem o mesmo significado de Xokleng: taipa de pedra), habitavam cabanas 

enormes com cobertura de palha e chão batido, as quais abrigavam cerca de 50 

pessoas cada (THOMÉ, 1981). 

Os índios Kaingangs, co-irmãos dos Xokleng, também demonstraram-se 

ferozes no início da conquista de seus campos pelos colonizadores. No entanto, 

submeteram-se mais depressa à nova civilização. “O processo de pacificação dos 

indígenas da região teve início no dia 22 de setembro de 1914, quando Eduardo de 

Lima e Silva Hoerhann conseguiu fazer-se entender aos Xokleng” (SOUZA; WEBER, 

2015, p. 4). 

Os Kaingang eram desobedientes, rebeldes e estavam sempre em lutas 

aniquiladoras, que iam gradualmente reduzindo sua população até o seu 

desaparecimento (SANTOS, 1995). O contato com o branco e as sangrentas lutas 

internas fizeram com que os Kaingangs sucumbissem no processo civilizatório da 

região do Contestado.  

Até aqui se esclareceram brevemente as origens primitivas do elemento 

humano que habitou a região de Caçador até meados do século XIX. A chegada dos 

primeiros portugueses e espanhóis, e a consequente ocupação e povoamento, 

resultou no surgimento de outros elementos humanos que adquiriram uma 

identidade mesclada com características dos europeus e dos nativos (VALENTINI, 

2003, p. 236). Apresenta-se, na sequência, o elemento de fundamental importância 

quando se trata de assuntos culturais na região do Contestado: o caboclo. 

2.2 O CABOCLO 

O povoamento de Caçador e região, que marca a fase cabocla, resultou da 

miscigenação dos indígenas com os luso-brasileiros. Há relatos de que os 

elementos remanescentes do grupo dos Xokleng mesclaram-se com “caboclos 

regionalistas, quando homens, mulheres e jovens, em vista do total estado de 

pobreza e abandono, preferiram deixar o toldo e procuraram melhores condições de 

vida junto às fazendas vizinhas” (THOMÉ, 1981, p. 54). 
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Considerando a alta taxa de natalidade entre os indígenas, de cinco a dez 

filhos por casamento, “a ninguém estranha o considerável número de caboclos 

existentes na região do contestado” (THOMÉ, 1981, p. 54). Sua principal atividade 

era baseada na agricultura de subsistência, corte de erva-mate e tropeirismo (POLI, 

1991). Esse elemento sobrevivia na mata, com uma visão de mundo onde não 

existia a propriedade privada e a sobrevivência se traduzia em produzir somente o 

necessário para o sustento da família (VALENTINI, 2003). 

É importante destacar que o emprego do termo caboclo foi escolhido neste 

trabalho para identificar o elemento humano que sucede o indígena devido à sua 

difusão e predominância na literatura regional. Entretanto, é importante lembrar que  

[...] os autores que escolhem escrever desta maneira [caboclo] 
frequentemente utilizam a metodologia usada por Euclides da Cunha em 
sua obra Os Sertões, publicada em 1902, na qual ao narrar os 
acontecimentos do levante sertanejo que ficou conhecido como a Guerra de 
Canudos, destina um capítulo para descrever a terra e outro para descrever 
o Homem (LAZARIN, 2005, p. 190). 

Há outras formas de referir-se ao caboclo. Descreve-se o caboclo, mameluco, 

mestiço, enfim, como verdadeiro apêndice da cultura indígena (POLI, 1991). Este 

caboclo revela traços já incorporados na cultura da região, muito embora, nem 

sempre se tenha consciência disso. Há evidências dessa influência na gastronomia 

e vocabulário, uso do pilão e consumo da erva-mate (VALENTINI, 2003). 

Como este trabalho tem como foco as características e contribuições culturais 

que esse elemento trouxe para a região em análise, destacam-se alguns aspectos 

como o relatado a seguir. É importante vincular a figura desse caboclo a seu 

contexto para, mais adiante, analisar suas contribuições na formação da cultura 

regional. 

Quase sempre pobres, raramente proprietários das terras que exploravam, 
estes caboclos desbravaram os sertões, embora, via de regra, seja 
menosprezada a importância de sua contribuição, por terem uma filosofia de 
vida divergente com a dominante nas atuais comunidades (PALUDO, 2009, 
p. 30). 

Vê-se que o caboclo era pessoa de pouco apego aos bens materiais, como 

será fundamentado na sequência. “Poucos pensavam em documentar a terra que 

ocupavam, outros sequer sabiam da necessidade e importância de fazê-lo. De 
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qualquer forma, uma vez estabelecidos, passavam a sentir-se pertencentes àquela 

terra e donos de si e dos seus poucos bens” (TOMAZI, 2008, p.120). Essas pessoas 

viviam nas florestas e viam o progresso se aproximando e não o desejavam para si, 

não se viam como agentes do processo, colocavam-se à margem dele, na maioria 

das vezes, literalmente, fugindo.  

Para os caboclos, a luta por território que originou a Guerra do Contestado 

não fazia o menor sentido. Eles não tinham interesse em pertencer a este ou àquele 

Estado. “A vitória ou derrota nessa disputa não alteraria as suas condições de vida. 

Assim mesmo, foram forçados a dar a vida por causa das divisas territoriais” 

(TOMAZI, 2008, p.120). 

Com as questões de limites que se impuseram ao estado de Santa Catarina e 

com a instalação das colônias, de 1859 a 1880, houve o incentivo à formação de 

núcleos coloniais na região oeste, haja vista a necessidade de povoar para garantir 

a posse das terras (POLI, 1991). 

Antes de ser acionada a guerra do Contestado e da instalação das grandes 
fazendas na região, a terra praticamente não tinha grande valor comercial 
para o povo da região. Ela não era vendida ou comprada, somente 
ocupada. [...]. Qualquer pessoa ou família podia se estabelecer em qualquer 
lugar desabitado ou em algum lugar cedido por outro morador mais antigo. 
A exemplo das aldeias indígenas ou das reduções jesuíticas, normalmente 
as famílias procuravam se estabelecer próximas, formando pequenos 
agrupamentos humanos, pequenas comunidades (TOMAZI, 2008, p. 120). 

A maioria dos donos de terras não tinha condições para fazer a demarcação 

exigida pelo governo, pois o custo era imputado a quem a solicitasse. “Diante disso 

e em função da miséria em que viviam, grande parte dos caboclos vendeu as terras 

por preços bastante baixos” (POLI, 1991, p. 84). A grande maioria deles, entretanto, 

mesmo tendo recebido pelas propriedades, “continuou na região trabalhando como 

peão dos madeireiros que começaram a se instalar, tendo-lhes adquirido as terras” 

(POLI, 1991, p. 85).   

Torna-se evidente a falta de instrução, de escolas, de meios de comunicação. 

Os pobres ligavam-se aos mais abastados por motivos econômicos, sentimentais e 

políticos. Neste espírito de centralização do poder, gerava-se o coronelismo (ROSA, 

2007, p. 79).  
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Assim constituíam eles [os caboclos] uma população sem terra, sem gado, 
sem outros bens senão os recebidos na munificiência dos senhores. Duas 
ou três vacas leiteiras que possuíssem e uma rocinha plantada nas terras 
do latifundiário eram tudo o que realmente possuíam. A sua pobreza era 
permanente, embora permanente fosse a necessidade de sua existência, a 
fim de ser mantida a conservação do latifúndio e a prosperidade do 
pastoreio (CABRAL, 1970, p. 89). 

Essa população mostrava-se, ao que se percebe, ingênua, em sua maioria, 

alheia ao avanço do capitalismo. “Poucos colonos mantiveram a posse de suas 

terras. Alguns poucos, no entanto, venderam a maior parte dela, ficando com uma 

pequena parte que lhes permitisse a sobrevivência” (POLI, 1991, p. 86).  

Além disso, a partir da literatura e de algumas transcrições de falas coletadas 

de remanescentes do período, percebe-se que seus descendentes, assim como o 

próprio caboclo, eram pessoas simples, tal como se pode perceber no que propõe 

Thomé (1992, p. 20, grifo nosso) em sua descrição para o caboclo do Contestado: 

[...] desde o século passado, proletário do campo, do sertão e da roça; era o 
sertanejo, o caipira, matuto e acanhado, lento no pensar e no falar, bastante 
místico, homem desconfiado. Face queimada pelo sol, mãos calejadas pelo 
trabalho, desajeitado no andar, afeiçoado à caça e à pesca, de pele 
pardacenta, nele corria o sangue do alegre, afeito, trabalhador e justo negro 
escravo; do bravo, indolente e sempre temido guerreiro indígena; e tinha o 
sentimento de justiça, do bem, e do coletivismo dos desbravadores e 
povoadores. Assim era o homem do Contestado que desde os primórdios 
guardava para si suas virtudes e seus defeitos. Era corajoso, instintivo e 
violento, ao mesmo tempo em que era franco, leal e honrado.  

Este caboclo, de acordo com Thomé (1992, p. 20), “é uma extensão cultural 

dos primitivos senhores das terras”, pois aprendeu com os indígenas a queima da 

roça, o nome dos rios, dos animais e das plantas, a utilização da mandioca, do 

milho, da pipoca. De fato, há várias palavras de origem indígena consolidadas no 

vocabulário da região, além de costumes, tais como o uso de ervas medicinais e a 

utilização de cestas trançadas e o banho diário (THOMÉ, 1992). “Assim, se o 

processo de aculturação foi um fenômeno que parcialmente destruiu sua tradição 

[das populações tribais], por outro lado, permitiu que os índios dessem muito de si e 

influenciassem a cultura dominante” (THOMÉ, 1981, p. 53).  

O caboclo de Caçador, portanto, ao lado das tradições dos penetradores 

caipiras paulistas e dos gaúchos dos pampas, recebeu forte influência do elemento 

indígena, assimilando parte de sua cultura, de seus hábitos e costumes, o que muito 

contribuiu para ajudá-lo a subsistir nas florestas da região. “Nosso caboclo, fruto da 
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mesclagem dos ameríndios com os luso-castelhanos, poderia ter constituído uma 

nova civilização na região, o que quase chegou a acontecer” (THOMÉ, 1981, p. 60).  

De acordo com Thomé (1981), os imigrantes europeus provocaram a redução 

do contingente do caboclo original e, consequentemente, uma alteração cultural. 

Dada a importância dessa realidade para o estudo em questão, analisa-se no tópico 

a seguir a chegada dos colonizadores europeus à região de Caçador. 

2.3 A IMIGRAÇÃO EUROPEIA 

Durante todo o século XIX, milhares de imigrantes se estabeleceram em 

núcleos coloniais pré-fixados no Brasil: os germânicos, compreendendo os alemães, 

teuto-russos, austríacos e suíços; os eslavos, compreendendo os poloneses, 

ucranianos e russos; os itálicos, com os italianos; e mais os franceses, holandeses, 

ingleses, dinamarqueses, suecos, noruegueses, belgas, judeus, árabes (sírios, 

libaneses e egípcios, tidos como turcos) e até gregos. Foi somente em 1824 que os 

primeiros imigrantes chegaram ao sul do Brasil, aproveitando o processo de 

incentivos do primeiro governo imperial (THOMÉ, 1992). 

A construção da ferrovia, ligando o centro ao sul do país, passando pelo oeste 

de Santa Catarina teve grande influência no processo de colonização da região. 

Existiam interesses geopolíticos sobre a região serrana de Santa Catarina no final 

do século XIX, justificando, tanto a construção da estrada de ferro, quanto o 

incentivo à colonização. “Interessava ao governo brasileiro promover a ocupação 

das terras devolutas e também seria uma forma de garantir a sua posse” 

(VALENTINI, 2000, p. 43).  

Com a Guerra do Contestado, houve a morte de muitos caboclos e muita 

riqueza cultural também foi destruída. “Por ter sido considerada estranha, atrasada, 

antiga, chucra, ignorante, comunitarista, segundo a intelectualidade do país, essa 

cultura foi descartada. Isso era considerado necessário para o Brasil poder avançar, 

evoluir, progredir, desenvolver-se e industrializar-se” (TOMAZI, 2008, p. 125). 

O governo brasileiro falava em uma ferrovia colonizadora, aventando a 

possibilidade de implantar, juntamente com os trilhos, a promoção da colonização às 
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suas margens. Isso garantiria movimento de transporte e atenderia aos anseios 

imperiais de promover a ocupação das terras (THOMÉ, 1983). Assim começam a se 

concretizar as pretensões do governo:  

A empresa Brasil Railway Co. organizou uma subsidiária, a Brazil 
Development & Colonization Company, que tinha por objetivo promover a 
colonização das terras da região. Desta forma, a partir de 1914, foi feita 
intensa campanha publicitária desta área de colonização. O resultado não 
tardou, sendo instalados os primeiros núcleos ao longo do vale do Rio do 
Peixe (VALENTINI, 2000, p. 48). 

Devido à disputa das terras contestadas pelos estados do Paraná e Santa 

Catarina, “até 1910, apenas algumas famílias ousavam adentrar no [sic] Contestado, 

acolhidas nos latifúndios dos fazendeiros e vindo a vizinhar com caboclos posseiros 

que se espalhavam pelos campos e pelas matas” (THOMÉ, 1993, p. 32). 

As diferenças econômicas, sociais e de cidadania, entre a vida familiar do 
fazendeiro e do caboclo não impediam uma relação mútua de 
interdependência entre as duas partes, às vezes harmoniosa, outras vezes 
opressora. Considera-se importante para a compreensão da formação da 
cultura geral da irmandade cabocla na territorialização do Contestado 
(THOMÉ, 2006, p. 125). 

Não há indícios seguros da permanência de pessoas onde se desenvolver a 

cidade de Caçador antes de 1881, “época em que Francisco Corrêa de Mello, saindo 

do Espinillo, no Município de Campos Novos, fixou-se com sua família, nestas 

bandas”. (VARELLA, 1972, n.p.). Francisco, com sua família, mulher e dez filhos, 

fixou-se na região, dedicando-se à caça, “foram os primeiros civilizados a habitarem 

o que seria mais tarde Rio Caçador e, em 1934, o Município de Caçador” 

(VARELLA, 1972, n.p.). 

Também procedendo da vila do Espinillo e seguindo o caminho aberto por 

Corrêa de Mello, vieram alguns de seus parentes e conhecidos para Caçador: Pedro 

Ribeiro (compadre), que se instalou às margens do Rio Veado; Tomás Gonçalves 

Padilha (genro), com Domingos Ribeiro da Cruz, que, em 1891, instalaram-se às 

margens do Rio XV de novembro (VARELLA, 1972, n.p.). 

O Rio do Peixe, com a abertura da estrada de ferro (1910) e o fim da guerra 

do Contestado (1915), começa a ser alvo da corrente migratória, que foi se 

deslocando do Rio Grande do Sul para a região oeste de Santa Catarina, num 

avanço natural de frente de expansão agrícola. Corrente essa que começara a se 
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fixar em Porto Alegre ainda por volta de 1824 (SANTOS, 1995). “Os componentes 

da frente de expansão em regra eram descendentes de imigrantes, em particular de 

italianos” (SANTOS, 1995, p. 105). 

As novas colônias do Vale do Rio do Peixe ofereciam a vantagem da 
presença da estrada-de-ferro [sic], assim facilitando tanto o acesso aos 
núcleos como o consequente transporte da produção. E por isso elas 
começaram a ser ocupadas antes das congêneres do Oeste e Extremo-
oeste. Pelo desenvolvimento, logo surgiram novos municípios, como 
Caçador, Videira, Tangará, Capinzal e Piratuba até os anos [19]40 
(THOMÉ, 1993, p. 37). 

O ano de 1917 foi de grande importância na história do oeste catarinense por 

ser o marco inicial da colonização. “Não houve nenhuma ‘marcha para o Oeste’, e 

sim, uma ocupação gradativa do Sul para o Norte” (THOMÉ, 1983, p. 184). Surge 

“uma forma dinâmica populacional ‘ítalo-teuto-brasileira’ originária do Rio Grande do 

Sul que atinge o rio do Peixe e depois toda a zona oeste de Santa Catarina” 

(PIAZZA, 1994, p. 307). 

Praticamente todo o oeste catarinense foi dividido em núcleos coloniais que 

se divisavam com as extensas fazendas existentes. “Nos núcleos predominavam os 

colonos recém-chegados, e nas fazendas os antigos sertanejos” (THOMÉ, 1983, p. 

185). O oeste catarinense foi criado e se desenvolveu com a mínima interferência 

das demais regiões do Estado. “Esta colonização, embora autorizada pelo governo 

catarinense, ia se formando sem nenhum laço com o litoral e o planalto, cujas 

estruturas econômicas e sociais já se haviam consolidado” (CORRÊA, 1997, p. 181). 

Lentamente processou-se a aproximação entre colonos e caboclos e em 
alguns núcleos e fazendas, ao redor de capelas e escolas, começaram a 
surgir pequenos povoamentos, ligados às únicas cidades que na época 
existiam: Campos Novos, Curitibanos, Lages, Canoinhas, Porto União e 
Mafra. As já sedes municipais de Joaçaba e Chapecó, criadas em 1917, 
desenvolveram-se em etapa posterior (THOMÉ, 1983, p. 185-186). 

Com o passar dos anos, alguns povoados foram se desenvolvendo, dentre 

eles o de Rio Caçador (THOMÉ, 1983). Ao redor das cidades polo que se formaram 

em toda a região oeste, dezenas de outras, menores, tiveram seu crescimento 

reduzido e outras mais surgiram a seguir. Em termos de crescimento, “Caçador 

passou a líder no Alto Vale do Rio do Peixe” (THOMÉ, 1983, p. 186). 
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No ano de 1918, Caçador estava pronta para a colonização. Os interessados 

em adquirir lotes na então vila de Caçador, chegavam de trem e se dirigiam a um 

ponto de referência, construído por Victor Kurudz (THOMÉ, 1993). 

Para a comercialização dos terrenos das colônias Caçador e Rio Preto, a 
EFSPRG [Estrada de Ferro São Paulo-Rio Grande] contratou a Empresa 
Povoadora e Pastoril Theodoro Capelle & Irmãos, organizada no Rio 
Grande do Sul, que se responsabilizou pelo piqueteamento dos lotes, pela 
construção da estrada de rodagem a ligar as vilas Caçador e Rio Preto [...], 
pela abertura das linhas (travessões) para ligar as vilas e a estrada geral 
aos lotes mais distantes, pela publicidade nas colônias gaúchas, pelo 
transporte dos interessados até os lotes em oferta e por uma final 
assessoria aos compradores para suas colocações (THOMÉ, 1993, p. 40-
41). 

Ainda em 1918, os primeiros lotes foram vendidos e chega a Caçador a 

primeira família de colonos italianos: os Scolaro, seguida pelos Zampronio, Palermo, 

Orso, Bazzeggio e Sorgatto. Todas essas famílias dedicaram-se à agricultura. Além 

da agricultura, os italianos também trouxeram atividades comerciais para a cidade, 

como é o caso do italiano comerciante Vergílio Formiguieri, que construiu um 

armazém nas proximidades da estação ferroviária (THOMÉ, 1993). 

Já em 1919, instalavam-se em terras acima do Rio Caçador, Luiz Tortatto e 

José Gioppo, que, ao lado de famílias de fazendeiros da região, iniciavam o 

progresso da futura cidade de Caçador (THOMÉ, 1993).  

No Contestado, a imigração italiana foi marcada pela integração e 
convivência dos imigrantes (colonos) com a população considerada nativa 
(caboclos). Não se constituíram núcleos fechados, como ocorreu em outras 
partes do País e até mesmo no Paraná e em Santa Catarina. Na maior 
parte, os projetos colonizadores envolvendo os italianos e seus 
descendentes foram efetivados em colônias mistas, o que não permitiu o 
avanço da Italianità no Contestado naquele momento (THOMÉ, 2006, p. 
280). 

Quanto aos atributos civilizatórios do imigrante italiano, percebe-se a 

presença marcante do “espírito de iniciativa, a ética do trabalho, o domínio das 

técnicas de produção e o respeito às leis” (COLBARI, 1997, p. 67). Destaca-se que o 

respeito às leis era importante para garantir o sucesso dos núcleos coloniais em 

áreas de fraco povoamento. 

As diversas formas de sociabilidade que constituíam o cotidiano dos 
imigrantes - o trabalho, a religião, o lazer, etc. - estavam estruturadas a 
partir da vida familiar, que foi o núcleo desencadeador das motivações 
necessárias ao enfrentamento das adversidades das condições físicas e 
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sociais da região e para o mantenimento da coesão dos grupos numa 
vivência comunitária (COLBARI, 1997, p. 70). 

Colonos alemães também vieram para o Vale do Rio do Peixe para trabalhar 

na agricultura. “Com as potencialidades agrícolas esgotadas na ‘zona colonial’ 

gaúcha, os descendentes dos colonos alemães vão abandonar as ‘colônias velhas’ 

para ir [sic] em busca de novas terras” (HEINSFELD, 1996, p. 126). 

Num processo de aculturação, muitos imigrantes alemães – como também 
de outras procedências – assimilaram costumes, usos e tradições da cultura 
autóctone da população da Região do Contestado, esta mais identificada 
com o nativismo campeiro e repassaram suas tradições étnico-culturais aos 
caboclos regionais e a imigrantes de outras origens, assim promovendo a 
integração de culturas e a mútua influência dos comportamentos (THOMÉ, 
2004, p. 27). 

Os italianos vieram em maior número, entretanto, não foram os responsáveis 

pelo desenvolvimento da cidade como núcleo urbano, pois, de 1918 a 1924, a maior 

parte das famílias italianas que adquiriram propriedades era de agricultores e fixou-

se longe da sede (THOMÉ, 1993). Entretanto, famílias consideradas de não colonos, 

fixavam-se nos lotes próximos à estação ferroviária, promovendo o 

desenvolvimento: 

Junto à estação ferroviária, dividida em lotes, a nova Vila Rio Caçador 
prosperava cada vez mais. Ali se instalavam os considerados não-colonos 
[sic] – italianos, alemães, sírio-libaneses e poloneses – com seus 
diversificados negócios: carpintarias, alfaiatarias, barbearias, botequins, 
marcenarias, olarias, funilarias, pensões, hotéis, barbacuás6 [sic], moinhos, 
engenhos, oficinas, selarias, ferrarias, restaurantes, sapatarias e casas-de-
negócios [sic] (THOMÉ, 1993, p. 42). 

Na continuidade, entre 1918 e 1920, os colonos italianos não aprovaram a 

qualidade do solo que encontraram na região, o que os levou a investir na indústria 

madeireira, tendo início, assim, o ciclo da madeira em Caçador (THOMÉ, 1993). “As 

informações, entretanto, atraíram o interesse dos imigrantes italianos que, tanto no 

Nordeste como no Alto Uruguai do vizinho estado [Rio Grande do Sul], haviam 

trocado a agricultura pela indústria” (THOMÉ, 1993, p. 49). 

O trabalho e a vida social em torno da religião fundavam uma moralidade 

pautada por valores comunitários que se sobrepunham às pretensões 

                                            
6 Barbaquá: exigindo maior investimento por parte do ervateiro, é um sistema no qual as folhas não 
secavam diretamente sobre o fogo e o braseiro. O calor era levado até as folhas através de um túnel 
de alvenaria, que desviava a fumaça, impedindo que essa desse gosto e cheiro à folha (BRANDT, 
2014). 
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individualistas. A vida comunitária ter-se-ia estruturado principalmente em torno da 

religiosidade e de uma estratégia racional, que prescrevia a coesão e o investimento 

em melhorias da vida coletiva. O isolamento contribuiu duplamente para o 

fortalecimento do espírito comunitário: forçava a coesão, a solidariedade e a ajuda 

mútua no interior do grupo e minimizava a interferência de forças desagregadoras. 

A igreja teve papel central na formação dos povoados de imigrantes italianos. 

O padre era figura respeitada e tinha autoridade moral para zelar pelos preceitos 

cristãos. A missa, aos domingos, contribuía para reforçar a integração moral da 

comunidade e estimulava a convivência social, pois “era a ocasião de exibir a 

vestimenta de domingo. A disposição de homens e mulheres em lados diferentes, a 

condenação do carnaval e os rigores da abstinência sexual na quaresma e na 

Semana Santa expressavam a conjugação entre a religião e um padrão rígido de 

moralidade” (COLBARI, 1997, p. 73). Havia por parte dos colonos italianos, a 

preocupação com o ensino do catecismo. "Os pais tinham grande cuidado de 

ensinar aos filhos o amor de Deus e o ódio ao pecado" (COLBARI, 1997, p. 73).  

As práticas religiosas, como o batismo e o casamento, criavam vínculos de 

compadrio e parentesco, reafirmando uma identidade cultural que intensificava a 

vida comunitária e a solidariedade grupal. 

A preservação da religião, da comida e da língua de origem reafirmavam a 
intenção da preservação cultural como forma de estimular a resistência e a 
solidariedade do grupo. A religião era o centro de valores morais que 
irradiava para a comunidade o ideal de disciplina, moralidade e ajuda mútua 
(COLBARI, 1997, p. 73). 

Após a emancipação política (1934) e após o fim da Segunda Guerra (1945), 

Caçador cresceu de forma acelerada “com a chegada de centenas de novas famílias 

de descendentes de imigrantes italianos, alemães, poloneses, inclusive alguns 

russos (ucranianos) com forte vocação industrial” (THOMÉ, 1993, p. 55). Essas 

famílias continuavam chegando a Caçador vindas do Rio Grande do Sul, assim 

como de São Paulo, do Paraná e do litoral de Santa Catarina (THOMÉ, 1993). 

A chegada dos colonizadores europeus a Caçador, além do progresso 

econômico, representou um marco na história da formação da identidade cultural 

desse povo, que mesclou seus hábitos com os do elemento humano que aí vivia, 

traduzindo nos seus a herança dos povos primitivos e do caboclo.  
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2.4 CONSTRUÇÃO DE UMA IDENTIDADE  

O processo de povoamento, como resultado da pluralidade de povos e grupos 

étnico-culturais que produziram a história da região de Caçador, diz respeito à 

constituição individual e coletiva das pessoas e de suas memórias e, 

consequentemente, de suas identidades. Os três elementos – índio, negro e branco 

– colaboraram diretamente para a construção do tipo humano da região. O branco é 

representado pelos portugueses e espanhóis, primeiramente; e depois pelos grupos 

de imigrantes alemães, italianos, sírio-libaneses, poloneses e ucranianos. O negro, 

em escala reduzida, é representado por descendentes de escravos africanos. O 

índio, por sua vez, é representado por espécies anteriormente miscigenadas com o 

branco e, em pequena parte, por nativos regionais (THOMÉ, 1992).  

Os negros entraram no Planalto Catarinense em sua maior parte pelo 
Paraná, sendo originários de São Paulo. A caravana de Antonio Correia 
Pinto que de São Paulo veio fundar Lages em 1776, trouxe os primeiros 
negros na qualidade de escravos, juntamente com índios Carijó. À medida 
em que [sic] foram se instalando fazendas no Planalto, foi aumentando o 
número de negros (THOMÉ, 1992, p. 26). 

Uma das consequências diretas da escravidão do índio pelos paulistas foi seu 

cruzamento com o escravizador. “O ‘mameluco’ é fruto da mescla dos lusitanos e 

castelhanos com os índios. [...] os kaingang e os xokleng, pouco influenciaram na 

formação étnica, porque sempre foram tratados como seres inferiores, selvagens, 

desprezíveis, e até como animais” (THOMÉ, 1992, p. 24). Entretanto, “a mesclagem 

foi grande, seja índio-branco, índio-negro ou branco-negro, originária dos 

mamelucos, cafusos [sic] e mulatos, e depois destes dentre si, a ponto de, no início 

deste século [XX], quase inexistir as chamadas ‘raças puras’” (THOMÉ, 1992, p. 24).  

Há manifestações culturais que são heranças do caboclo que viveu no final do 

século XIX em Caçador, tanto de tradição oral: mitos, lendas (de monges, beatos 

rezadores e curadores itinerantes), contos, cantos; como de tradição material, como 

utensílios, cerâmica, habitação, indumentária e instrumentos musicais. Além disso, 

há um acervo de ditados, tais como: “Todos os políticos são cegos porque nunca 

veem as necessidades e os anseios da nação” ou “Todo político não tem cérebro 

porque depois de eleito esquecem as propostas de campanha e quem os elegeu”; 

superstições, tais como acreditar na cura através de métodos ineficazes; costumes, 
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como reunir-se no final do dia para conversar; crendices (chás e simpatias) e 

conhecimentos, tais como o cultivo de culturas agrícolas e as melhores épocas para 

plantar (THOMÉ, 1992). 

Não havia médicos na região, mesmo assim, o caboclo sobrevivia com os 

conhecimentos que adquiriu com os indígenas, os negros e os desbravadores. 

“Muitas ‘receitas’ chegaram às suas mãos pelos monges. Os mais experientes nas 

lidas com plantas e ervas medicinais eram conhecidos como curandeiros” (THOMÉ, 

1992, p. 33). 

Há uma lista de remédios caseiros que os caboclos ensinaram a seus 

descendentes. Exemplificam-se a seguir apenas alguns dentre muitos exemplos 

citados por Thomé (1992): chás de cipó-de-milone e de hortelã, que eram aplicados 

para vermes ou para limpeza do sangue; sebo de carneiro para quem estivesse com 

gripe; para tosse e bronquite, tomava-se chá de agrião com açúcar queimado. 

Entre os pratos tradicionais da comida cabocla, citam-se: quibebe de abóbora, 

combuquira (iguaria constituída de brotos de abóbora guisados, geralmente servida 

como acompanhamento de assados), tapioca, pamonha, angu, arroz de forno, 

galinha ao molho pardo, galinha à caipira, mocotó, rabada, pirão, barreado (THOMÉ, 

1992). O caboclo aprendeu a utilizar a erva-mate com os indígenas e a transformou 

em importante elemento de sua cultura. 

Uma das mais importantes tradições do caboclo associa a cultura da erva-
mate e o hábito do chimarrão, a primeira compreendendo a atividade 
econômica da exploração florestal, da extração ao preparo do produto, e a 
segunda referente ao consumo do mate com todo o seu ritual (THOMÉ, 
1992, p. 36-37). 

A maior parte dos festejos populares vividos pelos caboclos eram festas 

católicas, pois eram profundamente místicos. Religiosos, obedeciam ao calendário 

cristão da religião católica oficial no Brasil (THOMÉ, 1992). 

O caboclo sempre apresentou hábitos simples e de pouca ambição. Até no 

linguajar, revelou-se simples, numa cultura mais baseada na audição que na leitura. 

Assim, era comum que, em sua fala, evitasse pronunciar encontros consonantais 

que exigissem esforço. No modo de falar ou em escritos antigos, encontram-se, 
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genericamente, por exemplo: coroné (coronel), hôme (homem), táva 
(estava), in riba de (ao redor de), dotô (estudioso), devarde (debalde), inté 
(até), inguli (engolir), cumpade (compadre), orêia (orelhas), vortêmo 
(voltamos), trabáio (trabalho), mió (melhor), vancê (você), nóis (nós), tarvêis 
(talvez), truce (trouxe), entonce (então), prá (para), moiáda (molhada), muié 
(mulher), barúio (barulho), ficâmo (ficamos), sorto (solto), lúis (luz), das veis 
(às vezes), etc., sem contar: bebê, comê, andá, casá, cavalgá, assim 
tirando o “r” do final, da mesma forma como os índios desprezavam o “s” do 
final das palavras e aboliam o plural (THOMÉ, 2006, 141-142). 

O caboclo também criou palavras, as quais, como esperado, foram 

integrando-se à cultura, tais como: “voltiá (derrubar a rês), pitá (fumar palheiro), 

matrero (astuto), paleta (omoplata do animal), bombero (espião), metê o pau 

(criticar)” (THOMÉ, 2006, p. 142). 

Há ainda palavras que foram adaptadas do vocabulário gaúcho, que tinha 

muito de procedência árabe, como: “açude (‘ac-çude’, águas represadas por meio de 

taipas), alazão (‘alhasan’, vigoroso, forte, de pelo de cavalo), xaropear (‘xarabe’), 

importunar, molestar), além de: charque, quintal, arroba, elixir, bairro, arrabalde, etc.” 

(THOMÉ, 2006, p. 142).  

Assim, com a chegada dos europeus, a grande preocupação da maioria dos 

imigrantes que se dirigiu às zonas rurais do Brasil sempre foi o temor da chamada 

“caboclização” ou “acaboclamento” de seus filhos. Esses termos designam o tipo de 

relacionamento entre os imigrantes e os nacionais de zona rural que, no entender 

dos imigrantes, trariam como consequências uma baixa em sua bagagem cultural e 

na dos seus descendentes (THOMÉ, 2006, p. 121). 

[...] a população cabocla foi alvo da desqualificação de suas formas de 
acesso e uso da terra, enquanto foram exaltadas as virtudes dos colonos, 
principalmente de origem germânica e italiana, em relação à valorização do 
trabalho e as suas práticas agrícolas. Marcados pela exclusão, seus 
descendentes passaram a compor significativa parcela dos moradores da 
periferia de diversas cidades formadas com o crescimento populacional de 
diversos núcleos coloniais na região (BRANDT, 2014, p. 467). 

Vê-se então que, com o progresso e a urbanização, “profundas mudanças 

estavam acontecendo na região, o capitalismo chegava, mostrando sua face. 

Desenvolvimento, progresso, colonização, etc., eram termos desconhecidos para o 

vocabulário simplificado do sertanejo que vivia naquelas terras” (VALENTINI, 2000, 

p. 48).  
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Os caboclos precisaram adaptar-se ao progresso. Com a chegada dos 

imigrantes, a cultura cabocla foi rechaçada. “Não interessava que os sertanejos 

fossem os responsáveis pelo desbravamento inicial da região. A preocupação agora 

era explorar os recursos florestais, era cultivar o solo agressivamente” (SANTOS, 

1995, p. 107). 

Os italianos trouxeram muito de suas tradições para a população de Caçador, 

como por exemplo, a queimada para adubar o solo com as cinzas, “que permitia o 

plantio do milho, de feijão e de batata, entre as primeiras culturas introduzidas, junto 

com o trigo” (THOMÉ, 1993, p. 58). O milho-verde em espigas, a polenta, o queijo, o 

salame, o toucinho, o charque de carne de gado. Os cereais eram triturados em 

pilões, depois manjolos, resultando em farinhas. Antes de serem construídos os 

primeiros moinhos, a moagem de cereais era feita em moinhos coloniais, 

impulsionados por engrenagens movidas a rodas que giravam com suas pás pela 

força da água de rios e riachos (THOMÉ, 1993). 

A videira era uma das mais importantes culturas dos italianos, especialmente 

a espécie Izabel, com a qual se desenvolvia a vitivinicultura, “com os colonos 

apostando no sucesso dos parreirais como fonte de renda” (THOMÉ, 1993, p. 60). 

Construíam-se também alambiques para a produção da graspa, bebida forte que 

substituía a cachaça. Também são parte dos hábitos italianos: 

O chapéu de palha, o cigarro de palha (palheiro), os jogos de bocha, os 
carteados de bríscola, três-sete e quatrilho, a mora, as reuniões de amigos 
em filós7, as tardes domingueiras, as canções trazidas da velha Itália, os 
fornos de pão, as cercas de taipas de pedra, os colchões de palha de milho, 
as brincadeiras nos bailes, as festas de casamento... tudo isso são marcos 
caracterizadores dos primórdios da colonização italiana (THOMÉ, 1993, p. 
61). 

O imigrante italiano era dotado de profunda fé cristã. As primeiras capelas 

eram de madeira e construídas pelos próprios colonos, erguidas em homenagem 

aos santos padroeiros de suas comunidades. “A religião era, para eles, mais 

necessária e importante que a escola” (THOMÉ, 1993, p. 61). 

                                            
7 Os filós aconteciam principalmente nos meses mais frios, entre maio e setembro, em virtude do 
pouco trabalho na lavoura. Eram encontros sociais, principalmente na zona rural, realizados nas 
cozinhas ou nas cantinas domésticas, dos quais participavam homens, mulheres, jovens e crianças. 
Ocorriam principalmente aos sábados, pois não precisavam levantar-se cedo no dia seguinte 
(CAMILOTTO; SANTOS, 2016). 
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Aprendendo a substituir o café pelo chimarrão, ainda no Rio Grande do Sul, 

os italianos trouxeram evoluções para a produção da erva-mate, modernizando o 

sistema de secagem, com condutores subterrâneos para a fumaça, os barbaquás 

(THOMÉ, 1993). 

Os alemães, ainda que em menor número, também contribuíram para a 

formação da identidade cultural do elemento humano que compõe o município de 

Caçador,  

a imigração e a colonização alemã no Brasil tiveram um importante papel no 
processo de diversificação da agricultura, urbanização das cidades, 
industrialização e cultura [...]. Na esfera da religião, muitos pastores, padres 
e religiosos são descendentes de alemães. [...] Várias igrejas luteranas 
foram implantadas com a chegada dos imigrantes e o próprio ritual católico 
adquiriu certas especificidades nas comunidades alemãs. A vida cultural 
dos imigrantes também influenciou, por meio de diversas formas a 
sociedade brasileira, podendo-se destacar certos hábitos alimentares, 
encenações teatrais, canções, corais de igrejas, bandas de música, 
programas radiofônicos e outras influências (GREGORY, 2013, p. 25).  

As relações interétnicas que compõem o elemento humano que construiu a 

história do município de Caçador precisam ser compreendidas, pois continuam 

produzindo efeitos na medida em que são a base da formação social, econômica e 

cultural. A cultura que se constituiu, no passado, permanece, com marcas nas 

memórias e contribuindo, definitivamente, para a formação da identidade dos 

indivíduos que compõem comunidades em Caçador. 

A construção da história da população caçadorense, como se percebe, deu-

se num processo complexo, em que várias culturas se entrecruzaram e se 

manifestaram, produzindo efeitos que caracterizam, como era de se esperar, 

alterações ao longo do tempo. A partir dos dados reunidos nessa etapa da pesquisa 

e do conhecimento adquirido, é possível partir para a próxima, em que se analisam 

depoimentos de sujeitos que constituem a população de Caçador, considerando o 

que revelam como fatores que traduzem sua identidade. 



3 TRAÇOS DE IDENTIDADE CAÇADORENSE 

Esse capítulo é a concretização do objetivo de pesquisa delineado para 

descrever traços de um perfil identitário da população de Caçador-SC a partir de 

análise sociolinguística. 

Para atingir esse objetivo, foram promovidos momentos de interação junto a 

quinze pessoas residentes em cinco bairros da cidade de Caçador, selecionadas, de 

acordo com método que será especificado nesse capítulo, para que, através de seus 

depoimentos, fornecessem dados que permitissem delinear traços formadores de 

um perfil identitário.  

Esse capítulo inclui a apresentação dos participantes da pesquisa, bem como 

a situação em que se deu a coleta do material pesquisado. Em seguida, apresenta a 

análise dos dados, em que foram destacados pontos reveladores da identidade e se 

apresentam como subsídios para a descrição de traços identitários da população em 

estudo. 

3.1 SUJEITOS DE PESQUISA E SITUAÇÃO DA COLETA DE DADOS 

Localizar e descrever características recorrentes e sequências singulares no 

discurso de representantes da população de Caçador, SC foram ações necessárias 

para a busca por indícios consistentes que permitissem delinear traços de um perfil 

identitário desta população.  

Foram realizadas entrevistas com três gerações de cinco famílias, das quais 

foi ouvido um representante de cada geração, resultando em 15 sujeitos, com idade 

entre 21 e 77 anos, nascidos ou que se estabeleceram na cidade de Caçador – SC. 

Foram selecionadas pessoas-chave em cada um dos bairros escolhidos a partir de 

dados do censo do município (IBGE, 2015).  Esse documento aponta quais são os 

cinco bairros com maior quantidade de pessoas. Baseando-se nisso, foi realizada 
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coleta de dados nos bairros Centro, Berger, Santa Catarina, Bom Sucesso e Alto 

Bonito.  

Os padrões de coleta das informações estarão baseados em Tarallo (2001). 

“Procure entrar na comunidade através de terceiros, ou seja, de pessoas já 

devidamente aceitas pela comunidade.” (TARALLO, 2001, p. 27). Para realizar as 

entrevistas, seguindo a orientação de Tarallo, foram selecionadas quinze pessoas 

em cada um dos bairros selecionados. Adotou-se o seguinte critério: localizar um 

morador ou moradora dos mais antigos, com idade superior a 60 anos. Esse indicou 

um descendente seu direto, como representante da segunda geração, que, por sua 

vez, também indica um descendente ou representante da terceira geração. Dessa 

forma, o corpus de análise totaliza 15 pessoas que receberam, leram e assinaram o 

Termo de Consentimento Livre e Esclarecido – TCLE aprovado pelo Comitê de Ética 

da Universidade Alto Vale do Rio do Peixe (ANEXO 1).  

Os instrumentos de coleta de dados utilizados, também seguindo as 

orientações de Tarallo (2001), foram: 

- fichamento descritivo dos indivíduos pesquisados em que foram informados 

seu nome e idade, bem como endereço, telefone e e-mail; e 

- entrevistas não diretivas, gravadas, com o objetivo de reunir material a ser 

analisado a partir das características enunciativas dos entrevistados. A forma como 

se fazem relatos de memória sobre si são igualmente produto de como se veem 

também os outros com os quais se divide uma cultura identitária. 

A opção pelo método da entrevista não diretiva deve-se à intenção de analisar 

o conteúdo do relato dos participantes, o que não ultrapassou quarenta minutos. As 

perguntas foram apenas motivações para a fala. “A narrativa de experiência pessoal 

é a mina de ouro que o pesquisador-sociolingüista [sic] procura.” (TARALLO, 2001, 

p. 23). Ao narrar, o informante desvencilha-se da preocupação com a forma. Os 

participantes serão convidados a narrarem a história de sua vida em Caçador. 

As visitas foram agendadas e as entrevistas realizadas nas residências dos 

sujeitos da pesquisa. Esse ambiente permitiu a privacidade e que ruídos não 

dificultassem a gravação e posterior entendimento do conteúdo. 
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As entrevistas gravadas foram não diretivas, assim, não se configuraram 

como meras respostas a questionamentos, mas sim como depoimentos, que, ao 

olhar pesquisador, transparecem ideias, crenças e valores, o que instiga a pensar 

nesses depoimentos como material consistente para delinear traços que constituam 

a identidade desses sujeitos. Cada um dos momentos de interação permitiu captar 

traços que aparecem organizados e analisados neste trabalho. 

Devido à relevância do contexto, ou seja, da situação discursiva, destaca-se 

que o ato de fala, provocado em cada um dos sujeitos, foi organizado em ambiente 

informal, em uma relação neutra entre a pesquisadora e os sujeitos de pesquisa. 

Cada um dos cinco grupos ouvidos foi reunido em um ambiente familiar, em que, 

além da pesquisadora, cada um ouvia a narrativa do outro. Procurou-se criar um 

ambiente de espontaneidade, em uma ocasião próxima da rotina, tal como quando a 

família se reúne para conversar sobre a sua história. 

Para tornar claros os dados e a análise apresentada, os sujeitos foram 

identificados com os números 1, 2 e 3, de acordo com a geração a que pertencem: 

sendo: 

1 – para a primeira geração, composta de cinco indivíduos nascidos entre 

1939 e 1951;  

2 –  para a segunda, composta por cinco indivíduos nascido entre os anos de 

1960 e 1980; e  

3 – para a terceira geração de cada família, composta por cinco indivíduos 

nascidos entre 1990 e 1996.  

Também para fins de clareza, como foram coletados dados de três gerações 

de cada uma das cinco famílias pesquisadas, os depoimentos serão identificados, 

neste trabalho, com letras que indicam a região de coleta na cidade de Caçador: 

a – Centro;  b – Bairro Berger;  c – Bairro Santa Catarina; d – Bairro Bom 

Sucesso;  e – Bairro Alto Bonito. 
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Dessa forma, os indivíduos serão identificados de acordo com as informações 

do quadro 1. 

Quadro 1 – Identificação dos participantes da pesquisa 

Identificador Gênero Idade Caracterização 

1a 
2a 
3ª 

Masculino 
Masculino 
Feminino 

75 
45 
21 

Sujeito do Centro, primeira geração; 
Sujeito do Centro, segunda geração; 
Sujeito do Centro, terceira geração. 

1b 
2b 
3b 

Feminino  
Feminino 
Masculino 

65 
36 
21 

Sujeito do bairro Berger, primeira geração; 
Sujeito do bairro Berger, segunda geração; 
Sujeito do bairro Berger, terceira geração. 

1c 
2c 
3c 

Feminino 
Feminino 
Feminino  

69 
42 
23 

Sujeito do bairro Santa Catarina, primeira geração; 
Sujeito do bairro Santa Catarina, segunda geração; 
Sujeito do bairro Santa Catarina, terceira geração. 

1d 
2d 
3d 

Feminino  
Masculino  
Feminino  

77 
54 
22 

Sujeito do bairro Bom Sucesso, primeira geração; 
Sujeito do bairro Bom Sucesso, segunda geração; 
Sujeito do bairro Bom Sucesso, terceira geração. 

1e 
2e 
3e 

Feminino 
Feminino  
Masculino  

73 
56 
26 

Sujeito do bairro Alto Bonito, primeira geração; 
Sujeito do bairro Alto Bonito, segunda geração; 
Sujeito do bairro Alto Bonito, terceira geração. 

Fonte: ELABORADO PELA PESQUISADORA (2017). 

Em alguns momentos, serão feitos registros escritos das falas dos sujeitos da 

pesquisa. Os nomes dos membros da família, quando citados pelos entrevistados, 

serão substituídos por consoantes (W., S., por exemplo). 

Após reunir os resultados das entrevistas e transcrever seu conteúdo, 

resolveu-se categorizar as referências a temas apontados pelos sujeitos da 

pesquisa. Utiliza-se, para isso, de quadros de análise com as seguintes dimensões: 

família e religiosidade, relações de trabalho, formação educacional, 

dificuldades e aspirações e relações entre o passado e o presente.  

Para efeito de comparação e de análise, os quadros de respostas serão 

apresentados por gerações, a começar pela primeira, que é composta pelos 

primeiros representantes da família, nascidos entre 1939 e 1951; seguindo para a 

segunda, com representantes nascidos entre os anos de 1960 e 1980; e a terceira, 

com indivíduos nascidos entre 1990 e 1996.  

São pesquisados indivíduos de três gerações de cada família pelo fato de que 

as atividades mentais voluntárias guardam sua natureza sócio-histórica e a estrutura 

e funcionamento da atividade mental mudam ao longo do desenvolvimento histórico 
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(CATÃO, 2011, p. 461). Assim será possível percorrer um caminho de análise 

baseado na mudança de comportamento e alteração de perfil identitário, que, tal 

como se afirma no capítulo primeiro desse trabalho, vai sofrendo alterações a partir 

das relações eu/outro. 

3.2 ANÁLISE DOS RELATOS 

A partir do material coletado junto aos sujeitos desta pesquisa, perceberam-

se, como já foi mencionado, traços, ou seja, normas sociais, valores, práticas e 

princípios formadores de sua identidade. Esses traços, tais como família e 

religiosidade, relações de trabalho, formação educacional, dificuldades e 

aspirações e relações entre o passado e o presente. Serão apresentados e 

analisados a seguir. Essa análise será balizada pelo que se reuniu como conteúdo 

de referência, no primeiro capítulo; e pelo que se pesquisou sobre a formação 

histórica do povo caçadorense, no segundo. 

3.2.1 Família e Religiosidade 

O primeiro traço a ser analisado aparenta ser o mais importante na formação 

da cultura dos sujeitos em análise nessa pesquisa, pois percebeu-se que todos os 

demais indicadores de identidade estão relacionados ao que cada sujeito aprende 

nesse ambiente, onde se concretiza “a garantia da sobrevivência de 

desenvolvimento e da proteção integral dos filhos e demais membros, 

independentemente do arranjo familiar ou da forma como vêm se estruturando” 

(KALOUSTIAN, 2004, p. 12).  

Uma vez que se constitui “com base nas relações de parentesco cultural e 

historicamente determinadas, a família inclui-se entre as instituições sociais básicas” 

(CARVALHO; ALMEIDA, 2003, p. 109). Assim, é preciso considerar a relevância da 

família na vida dos indivíduos, por ser onde, primordialmente, tem-se contato com o 

que é fundamental para a sobrevivência: sustento e abrigo.  

A família é onde primeiro se estabelece o processo de identificação, pois é 

um espaço em que, conforme se afirma no primeiro capítulo desse trabalho,  permite 

a constatação da presença do outro, com  quem estabelece comunicação, que 
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molda o que se diz e, portanto, como o indivíduo se percebe à luz do que o outro 

significa para si.   

Assim, a partir da constatação pessoal do indivíduo de que é um ente e que, 

assim como os outros com quem convive nesse ambiente, também pensa, avalia e 

age, molda-se uma identidade a partir de sua capacidade de refletir, agir e reagir.  

Esse processo se dá, é claro, de acordo com as possibilidades e 

necessidades que o indivíduo percebe à medida em que cresce e se desenvolve 

como sujeito ativo e participante. Nesse contexto, aplica-se a ideia de que “a 

construção identitária de um indivíduo implica a ‘dialética entre a identificação pelos 

outros e pela auto-identificação [sic], por uma identidade objetivamente atribuída e a 

identidade subjetivamente apropriada’” (CARDOSO, 2014, p. 23-24). 

A construção da identidade de um indivíduo tem início a partir do contato dele, 

na infância, com as pessoas que constituem seu núcleo familiar, ou seja, as pessoas 

que lhe prestam cuidados e com as quais aprende, pela primeira vez, símbolos e 

significados de uma estrutura social. Nesse ambiente, o indivíduo percebe a 

delimitação de papéis e detecta atitudes com as quais vai se identificando (ou não), 

pois a família é percebida “não como o simples somatório de comportamentos, mas 

sim como um processo interagente da vida e das trajetórias individuais de cada um” 

(KALOUSTIAN, 2004, p.13). 

Esse ambiente de socialização, chamado família, revela-se “não apenas por 

um processo cognoscitivo, mas é carregada de alto grau de emoção importante no 

processo de interiorização do conhecimento que tem como base a compreensão do 

outro” (CARDOSO, 2014, p. 23, grifos nossos). O outro, seu semelhante, nesse 

ambiente, é fundamental para a construção de sua compreensão do mundo, pois, a 

partir das atitudes tomadas por pessoas de relação significativa para si, 

desenvolvem-se conceitos e se aguça a capacidade de discernimento e avaliação 

da realidade em que se insere.  

No quadro 2, encontra-se uma descrição dos traços identificados nas falas 

dos sujeitos da pesquisa. Percebe-se claramente a recorrência de valores pelos 

quais historicamente a família de cada indivíduo se tornou responsável por ensinar a 
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seus descendentes, bem como a forte influência desta nos rumos que cada um dá à 

sua vida e na forma como os comportamentos individuais refletem o que se 

vivenciou no âmbito familiar, que representa a base de sua formação.  

Quadro 2 – Observações dos sujeitos quanto ao papel da família e da religião 

1ª GERAÇÃO 

1a 1b 1c 

Respeito. Diálogo e 
Orientação. 
Conhecimento. 
Filhos ajudam o pai. 
Coragem para lutar contra a 
miséria.  
Frequenta a Igreja Luterana. 

Aprendizagem (chás). 
Não incentivava a estudar, 
mas ensinava a trabalhar. 
Conformação. Frequenta a 
igreja e participa de 
novenas. 

Aprendizagem (língua 
italiana). 
Exemplo (trabalho). 
Ia à igreja e hoje faz parte do 
Movimento Lareira, da Igreja 
Católica. 

1d 1e 

Sustento. Trabalho. 
Sofrimento (perda dos pais muito cedo). 
Frequenta a igreja. 

Imposição de regras (o pai não deixava 
estudar e brincar). 
Cumprimento de obrigações. 
 

2ª GERAÇÃO 

2a 2b 2c 

União. 
Trabalho. 
Frequenta a igreja Luterana. 

Apoio. 
Preocupação com futuro. 
É evangélica e frequenta a 
igreja. 

Segurança. Olhar atento dos 
pais para sanar dificuldades. 
Razão de viver. 
 

2d 2e 

Acolhimento (foi adotado pelo marido da 
mãe). 
Cuidado. 

Rigidez na educação. 
Sustento. 

3ª GERAÇÃO 

3a 3b 3c 

União. 
Acolhimento. 
Apoio. 

Companheirismo. 
Preocupação com o futuro. 
Aprendizado. 

Apoio. Preocupação. 
Amor. 
Vai à missa. 

3d 3e 

União. 
Respeito. 
Amor. 

Orgulho. 
Educação. 
Sustento. 

Fonte: ELABORADO PELA PESQUISADORA (2017). 

A família está prioritariamente associada à sobrevivência e à educação, 

sendo “um complexo sistema de organização, com crenças, valores e práticas 

desenvolvidas ligadas diretamente às transformações da sociedade, em busca da 

melhor adaptação possível para a sobrevivência de seus membros e da instituição 

como um todo” (FACO; MELCHIORI, 2009, p. 122). Portanto, é comum que a união 

entre os membros de uma família prevaleça como forma de garantir sua 

sobrevivência e bem-estar. 
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A família é o espaço primeiro de construção da aprendizagem individual e 

social, pois é no ambiente familiar que se cultuam os principais valores que 

nortearão as ações individuais e coletivas em relação não só ao grupo familiar, mas 

também à própria sociedade. Nas relações familiares, são apresentados valores de 

convivência e de formação moral e religiosa. 

De acordo com o que se apresenta no segundo capítulo, quando se abordam 

as contribuições culturais da imigração europeia, o trabalho e a vida social em torno 

da religião fundam uma moralidade pautada por valores comunitários que se 

sobrepõem a pretensões individuais. A vida comunitária se estrutura, principalmente, 

em torno da religiosidade e de investimento em melhorias da vida coletiva, 

minimizando a interferência de forças desagregadoras. 

Todos os representantes da primeira geração, das cinco famílias 

pesquisadas, relataram depender do trabalho de todos os integrantes da família, na 

roça, ou seja, todos tiveram seu sustento baseado na agricultura familiar. Tanto 

homens quanto mulheres ajudavam seus pais no cultivo agrícola. E os que 

conseguiram estudar, faziam-no no contraturno de trabalho. Esses filhos, portanto, 

viam o alimento ser produzido, acompanhavam e participavam de cada etapa do 

processo produtivo até chegar à mesa. Assim, o valor que esse alimento recebia 

estava associado a todo o trabalho envolvido, desde a semeadura, crescimento, 

colheita e processamento para, enfim, ser consumido em família. 

A instituição familiar passa por profundas transformações, tanto internamente, 

em sua composição e relações estabelecidas entre seus componentes, quanto nas 

normas de sociabilidade externas (OLIVEIRA, 2009). Essa visão é compartilhada por 

Faco e Melchiori (2009), que afirmam que o sistema familiar muda à medida que a 

sociedade muda, e que todos seus membros podem ser afetados por pressões 

internas e externas, fazendo com que ela se modifique para assegurar a 

continuidade e o crescimento psicossocial de seus membros.  

Sob esse aspecto, percebeu-se que os representantes da primeira geração, 

todos com mais de 60 anos de idade, referiram-se à família como a provedora do 

sustento, que, para essa geração, fica claro, foi mais difícil, devido ao período 

histórico em que foram gerados, nascidos e criados. O medo da fome vivido pelos 
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seus antecessores quando se deu a Primeira Guerra Mundial deixou marcas 

profundas; e esse medo foi vinculado à educação recebida quanto ao valor que se 

dá ao alimento, ao não desperdício e à economia de recursos. Percebe-se a 

importância desse contexto no trecho do depoimento a seguir: 

A minha origem é um pai alemão, nascido em 1915, em plena 1ª Guerra 
Mundial e, como todos os alemães, procurava sair da Alemanha por causa 
da dificuldade que tinha na época, e os pais dele só conseguiram sair da 
Alemanha quando ele tinha nove anos, por não conseguir vender os imóveis 
[...], todo mundo queria ir embora, então não tinha quem comprasse; o que 
prejudicou os estudos dele, porque na fase de estudar foi que ele veio pro 
Brasil.  
Chegando no Brasil, encontrou todas aquelas dificuldades até se adaptar, 
começou a trabalhar, aprendeu uma profissão aqui mesmo, em uma 
empresa antiga muito grande aqui na cidade de Caçador que acabou 
falindo, e que foi o que causou muita necessidade no sustento da família. E 
nós tivemos que participar desse sacrifício. Nessa época, com a vinda da 2ª 
Guerra Mundial, quando eu nasci, em 1939, voltou aquele mesmo início que 
ele sofreu lá: o pai dele também com três filhos, que vieram também junto 
para o Brasil. E aqui nós também, na época, estávamos em três, eu e duas 
irmãs, nós completava três também. O pós-guerra estava muito mais difícil 
aqui do que lá, aqui era muito mais miséria (1a). 

Os trabalhos no campo são exaustivos e a produtividade depende não 

somente do vigor físico, que garante a força braçal necessária, mas também do 

clima e do tempo. Assim, é de se esperar que os indivíduos da primeira geração 

aprendessem a valorizar cada esforço e a economizar os recursos para que não 

faltassem caso a natureza não colaborasse com a próxima colheita ou se algo 

(como a guerra) lhes impedisse de trabalhar.  

Vê-se uma estreita relação entre a forma como se garantia o sustento e a 

prática religiosa. Os entes da primeira geração mostram-se mais vinculados à 

religiosidade. Em suas relações familiares lhes foram apresentados não só valores 

de convivência e formação moral, mas também de temeridade religiosa. Suas 

famílias têm, em maioria, origem italiana e alemã, para as quais, tradicionalmente, 

os valores religiosos eram cultuados e respeitados.  

A valorização de práticas religiosas pode estar associada ao fato de que o 

sustento dessa geração dependia da natureza. Para conseguirem produzir as 

culturas agrícolas, pediam a Deus: mais ou menos chuva, mais ou menos frio, mais 

ou menos sol, enfim, sentiam-se vulneráveis à “vontade do Pai”, que domina a 

natureza. Se chovia, era porque Deus assim queria. Se não, também. E 

desenvolviam a resignação, a resiliência e a conformação sobre algo em que não 



61 
 

podiam interferir. E acreditavam que, se a chuva, o calor, o frio vinham na época 

certa, era porque Deus tinha ouvido suas preces e porque teriam sido merecedores 

da misericórdia divina, que os atendia em seus pedidos e fervorosas orações e 

novenas. 

Veja-se, a seguir, o depoimento do representante da primeira geração do 

Bairro Berger, onde se percebe a alteração das relações entre filhos/pais/trabalho. O 

pai reproduz o que aprendeu com seus pais e orienta o filho a trabalhar com ele, na 

roça, mas a realidade que se apresenta provoca uma ruptura nesse padrão: 

O filho mais velho não gostava muito da lavoura, tinha a professora J. F., 
ela dizia: ‘não segura o filho em casa, ele tem muita inteligência, o que a 
pessoa ganha no estudo ninguém tira, e na lavoura, não adianta ele ganhar 
uma fortuna se não sabe administrar, então o senhor deixa ele estudar’ (1b, 
grifos nossos). 

Os representantes da segunda geração, identificada nessa fala como “o filho 

mais velho”, não acompanharam os pais ao trabalho, como fizeram os seus; e sim, 

desenvolveram a noção de que era preciso estudar e “procurar emprego”, uma vez 

que seu sustento está vinculado já à formação da sociedade industrial.  

Esses indivíduos não demonstram tanto apego às práticas religiosas, pois 

para eles bastava conseguir um trabalho e “fazer o que tinha que ser feito” para 

receber a recompensa (salário) por isso. Ou seja, não dependem de Deus, mas de 

seu trabalho e de sua conduta.  

Parece que aí começa uma ruptura com os valores religiosos, que são, sim, 

respeitados, até por exigência dos pais e avós, mas que não têm uma razão 

pragmática associada. Percebe-se que essa geração, nascida entre os anos de 

1960 e 1970, reproduz, sim, alguns comportamentos aprendidos em família, como 

orar para agradecer e pedir ajuda e proteção divina para conseguir realizar seus 

objetivos, mas a prática não é genuína e dificilmente passarão a seus descendentes 

da mesma forma que receberam. A relação dessa geração com a religiosidade é 

mais amena se comparada à de seus pais (1ª geração). 

Como era de se esperar, não se identificam fortes vínculos religiosos nos 

jovens que representam a terceira geração das famílias pesquisadas. Os jovens, 

que iniciam suas atividades laborais já no século XXI e, a exemplo dos sujeitos 
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entrevistados, vivem na cidade, não veem o alimento ser produzido. Ele 

simplesmente chega a suas mesas através de uma simples ida ao supermercado, à 

feira ou à padaria, por exemplo. E o capital para isso vem de seus pais (segunda 

geração), que é a geração que trabalha para sustentá-los. Basta que se tenha 

capital suficiente para adquiri-lo, que o alimento estará sempre acessível. 

Vê-se, claramente, a partir dos relatos e das relações que cada geração 

estabelece com a realidade, a evolução da forma de pensar, o que comprova o que 

Engels já mencionava em 1884, a partir de Morgan: “a família é o elemento ativo; 

nunca permanece estacionária, mas passa de uma forma inferior a uma forma 

superior, à medida que a sociedade evolui de um grau mais baixo para outro mais 

elevado” (ENGELS, 1987, p. 30). A dicotomia superior X inferior, no caso em 

análise, é determinada pela necessidade de alteração de práticas de acordo com a 

evolução da sociedade. Essas alterações são produto das transformações ocorridas 

na forma de pensar e de refletir sobre a realidade em que se inserem os sujeitos que 

a vivenciam e, consequentemente, modificam sua postura e comportamento. 

A família representa o espaço de socialização, de busca coletiva de local para 

o exercício da cidadania, possibilidade para o desenvolvimento individual e grupal, 

independentemente dos arranjos apresentados ou das novas estruturas que vêm se 

formando (FACO; MELCHIORI, 2009, p. 121). Os membros da terceira geração 

praticamente não mencionam a Igreja como ambiente importante em sua formação. 

Atribuem seu sustento ao trabalho da família e demonstram agradecer e respeitar 

mais a seus pais que a Deus, não por ignorá-Lo ou por não crer nEle, mas porque a 

sociedade em que se insere não inclui a prática religiosa como usual e desejável 

para essa geração.  

Mesmo frente às mudanças observadas em suas configurações, a família 

continua sendo apontada como fundamental não apenas para a sobrevivência, mas 

também para a proteção e a socialização de seus componentes. “Na família se 

transmite o capital cultural, econômico e de propriedade do grupo, bem como [...] de 

solidariedade entre gerações” (CARVALHO; ALMEIDA, 2003, p. 109).  
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As novas configurações da família 8podem dar a impressão de que, como 

instituição, a família está desestruturada, ameaçada, ou, até mesmo, em vias de 

extinção. Entretanto, vê-se que a família brasileira demonstra “enorme capacidade 

de mudança e de adaptação às transformações econômicas, sociais e culturais mais 

amplas, bem como sua persistente relevância, notadamente como espaço de 

sociabilidade e socialização primárias, de solidariedade e de proteção social” 

(CARVALHO, ALMEIDA, 2003, p. 112). Realidade essa, confirmada nos relatos das 

famílias caçadorenses pesquisadas. 

Constata-se, nos depoimentos dos sujeitos da pesquisa, de todas as 

gerações, o quanto a família lhes é importante. Desde os representantes da primeira 

geração, a família aparece como o lugar onde se aprende, onde se tem garantido o 

sustento, onde se recebe educação ao se cumprirem obrigações e ao se adequar a 

regras. 

A família segue como referência também nos depoimentos dos indivíduos da 

segunda geração, que a veem como símbolo de união, acolhimento, apoio, 

segurança, onde se encontram pessoas genuinamente preocupadas com o futuro e 

com o bem-estar de todos os seus integrantes e onde se recebe educação a partir 

de regras e obediência.  

Assim também se observa com os elementos da terceira geração, que citam a 

família como o espaço onde se tem garantida a união, o acolhimento, o apoio, o 

companheirismo, onde também se encontram as pessoas preocupadas com o seu 

futuro, segurança e aprendizado, provocando-lhes sentimentos positivos, 

caracterizados por eles como orgulho e amor. Percebe-se claramente que, para a 

terceira geração, a família está muito mais vinculada a sentimentos que a sustento, 

                                            
8 As transformações sociais, construídas na segunda metade do século XX e reconstruídas nesse 
início do século XXI, redefiniram também os laços familiares. A conjugalidade, muitas vezes, não é 
verdadeira. O que encontramos é a busca pela estabilidade financeira, a satisfação pessoal e a 
realização de um sonho: casar-se, o que acaba conduzindo a um casamento no qual os projetos 
individuais são esquecidos. Podemos observar que existe uma radical mudança na composição 
familiar, nas relações de parentesco e na representação de tais relações na família. Tal 
representação tem seu fundamento direto na transformação da configuração familiar e também nas 
relações sociais, ocasionando impacto profundo na construção da identidade de cada componente no 
interior da família. Essa construção da identidade irá rebater nas relações sociais ampliadas, não 
somente no seio familiar. Nesse contexto encontramos a “nova família”, que se caracteriza pelas 
diferentes formas de organização, relação e em um cotidiano marcado pela busca do novo. Os 
arranjos diferenciados podem ser propostos de diversas formas, renovando conceitos 
preestabelecidos, redefinindo os papéis de cada membro do grupo familiar (OLIVEIRA, 2009). 
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ou seja, a instituição familiar representa o apoio emocional de que precisam para 

desenvolver seus projetos de vida. 

Na sequência, são transcritos momentos de fala de indivíduos que 

participaram da pesquisa, os quais permitem entrar em contato com a forma como 

essas pessoas se referem a algo aprendido junto à família. A união é um valor que 

se percebe nos depoimentos e que perpassa a primeira, a segunda e a terceira 

geração da família que representa o Centro da cidade de Caçador nessa pesquisa, 

dando mostra de que os valores são cultuados e transferidos de geração para 

geração: 

Daí então, com a falta do meu irmão, a firma estremeceu. Tinha o 
casamento em Curitiba de um sobrinho dele e foi toda a família para lá. E aí 
ele se acidentou. Voltamos de Curitiba e eu não sabia o que ele fazia, eu 
nunca tinha ido em uma construção. Então pensamos em dividir o trabalho 
entre os membros da família, eu, meu outro irmão e o B., filho dele, até nós 
ver que dava e depois nós ia parar de construir, porque sem ele não dava. A 
qualidade que ele tinha, a qualidade de nossos prédios era técnica dele. 
(1a) 
A família sempre foi unida, e é assim até hoje. Após a cisão da empresa, na 
época, os que se afastaram um pouco foram os primos, mas a família em si 
sempre está junta. (2a) 
Sobre a minha família, nós somos bem unidos, sinto muitas saudades de 
casa, mas nos acostumamos. Estou de férias em Caçador, curtindo a casa 
da vó, comendo bastante [risos]. (3a) 

As identidades construídas no âmbito familiar desempenham papel importante 

na vida dos indivíduos. Vê-se que aquilo em que as pessoas acreditam influencia na 

maneira como enfrentam as situações de perda, assim como também influencia o 

significado da doença e da morte e, muitas vezes, determina o quanto estas 

situações afetam a família (BOUSSO et al., 2011 p. 402). 

No depoimento de 1a, percebe-se que a situação de perda de um ente da 

família ameaçou os projetos que construíram juntos. Para fazer frente a essa 

adversidade, houve a união dos membros da família para que, mesmo diante do 

sofrimento causado pela morte, não se colocasse a perder o que o irmão falecido 

tinha idealizado e ajudado a construir. Na sequência de seu depoimento, 1a relata 

que, quando o edifício que estava em construção quando o irmão morreu ficou 

pronto, colocaram-lhe o nome dele como homenagem póstuma.  

“É a família que propicia os aportes afetivos e sobretudo materiais 

necessários ao desenvolvimento e bem-estar de seus componentes” (KALOUSTIAN, 
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2004, p. 12). Em momentos adversos, esses aportes afetivos tornam-se 

fundamentais para que as relações sejam preservadas. Ao se deparar com 

circunstâncias adversas, 2a expõe sua preocupação com relação a algo que se 

configurou como ameaça à união da família. O fato de empregar o termo “mas”, que 

introduz ideia de adversidade, mostra que esperava que a família sofresse impacto 

com a cisão da empresa; e isso não ocorreu. Ao mencionar esse aspecto, 

demonstra sua preocupação para que a família se mantivesse unida. 

A terceira geração, 3a, é representada por um indivíduo de 21 anos que, para 

estudar, está residindo em uma cidade diferente da que vive sua família. Em sua 

fala, também se utiliza do conceito de união para se referir aos membros da família. 

Isso denota a ideia que perpassa as três gerações em análise, a noção clara de que, 

ao fazer parte de uma família, deve-se buscar a união como valor fundamental. 

Percebeu-se, pela maneira como enunciou, entre risos, o quanto recordar o que vive 

em família é bom para ela, que empregou o intensificador “muita” antes da palavra 

saudade, usada para se referir ao sentimento que alimenta por estar longe da 

família. Ou seja, sente-se acolhida e demonstra valorizar o fato de ter para onde 

voltar, por mais que o que esteja vivendo em outro ambiente seja importante para si.  

Dessa forma, fica claro que a individualidade também se relaciona com a 

coletividade para que se torne consistente. Importante destacar que essa família tem 

bom poder aquisitivo e que se inclui em um nível cultural elevado, que prima pela 

boa formação como forma de garantir o futuro. 

Ainda com a atenção voltada a 3a, destaque-se o ponto em que ela fala que 

está “comendo bastante”. Eis aí um aspecto digno de análise na direção da 

construção de identidade, pois o ato de comer em família é tradicionalmente 

considerado momento de união e convívio. A alimentação não é ato solitário, mas 

uma atividade social, pois sempre envolve outras pessoas, seja na produção dos 

alimentos, em seu preparo ou, e principalmente, no momento de consumir o 

alimento, ocasião para se criar e manter formas ricas de sociabilidade (ROMANELLI, 

2006, p. 334). 

O paladar está associado ao prazer. De acordo com Nascimento (2007, p. 

53), “o prazer de comer estimula e desdobra-se no prazer de interagir, na medida 
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em que é instrumento de comunicação e, conseqüentemente [sic], de agregação”. O 

ato de comer junto de pessoas com as quais se mantêm relações tradicionalmente 

estabelece uma ligação entre o prazer de comer e a sociabilidade, pois  

tudo o que acontece à mesa recapitula o que acontece na sociedade: a 
civilidade, a delicadeza, a atenção, a polidez e o cuidado com o outro e 
consigo mesmo, a despesa [...]. [a mesa é] ponto de encontro de todas 
expressões da sociabilidade moderna: o amor, a amizade, os negócios, o 
poder, as solicitações, o protecionismo, as ambições, a intriga. Isso faz do 
paladar um sentido social por excelência: aprendemos a comer em família, 
festejamos os aniversários com bolos e gelados, oferecemos banquete aos 
convidados de um casamento, à mesa discutimos questões de amor e 
negócios (NASCIMENTO, 2007, p. 53). 

Aproveitando a oportunidade de se estar abordando a terceira geração, inclui-

se na análise o que foi observado no relato do representante da família do Bairro 

Alto Bonito. A união também pode ser caracterizada em sua fala, morador da 

periferia de Caçador, em uma situação social bastante diferente da família 

anteriormente analisada. Cumpre lembrar essa diferença, porque a intenção é 

demonstrar como a união é valorizada pelas famílias caçadorenses, 

independentemente da classe social9 a que pertençam. O indivíduo em questão 

relata seu sofrimento ao dar-se conta, ainda criança, de que seu pai havia deixado a 

família:  

Eu tinha quatro anos quando ele [o pai] não deu mais certo com a mãe. Na 
verdade ele arrumou outra mulher e foi embora. Então tenho raras 
lembranças dele aqui em casa. [...] O que me contam é que eu sofri 
bastante, a minha irmã mais nova não tinha nascido e minha irmã mais 
velha, a S., tinha uns sete anos. [...] eu chorava e jogava a mamadera pelos 
canto e gritava, e chamava ele, queria o pai. Foi bem complicado, mais foi... 
(3e). 

A crise existencial pela qual essa pessoa passou demonstra mais uma vez o 

quanto a presença de todos os membros da família é importante. Mesmo criança, a 

falta de um dos integrantes afeta a noção de segurança e faz com que novos papéis 

sejam assumidos por outras pessoas como tentativa de buscar equilíbrio diante da 

falta de um de seus membros. 

A mulher, que representa a segunda geração dessa família (2e) e que, como 

o depoimento de seu filho aponta, foi abandonada pelo marido com dois filhos 

                                            
9 Giddens (2012, p. 315) define classe como um grande agrupamento de pessoas que compartilham 
recursos econômicos comuns, influenciando o tipo de estilo de vida que podem ter. A posse de 
riqueza e a ocupação são as principais bases das diferenças de classe. 
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pequenos e grávida de uma terceira, teve que se posicionar diante da situação 

arbitrária e assumir o papel de provedora de seus filhos. “Cabe à mulher [...] manter 

a unidade do grupo. Ela é quem cuida de todos e zela para que tudo esteja em seu 

lugar” (SARTI, 2003, p. 64). Em seu depoimento, ela deixa transparecer a 

resignação e canaliza seu sofrimento no trabalho, necessário e indispensável para 

conseguir manter seus filhos e a si: “Quando ele me dexô, eu tinha os dois pequeno 

e tava grávida da mais nova. Eu trabaiava de diarista. Trabaiei até ganhá a minina. E 

continuei sempre trabiando depois” (2e). 

Com a ausência da figura masculina, a mulher assume a responsabilidade 

pela sobrevivência de seu grupo doméstico. Há um deslocamento de papéis e, 

“nesses deslocamentos, o filho mais velho se destaca como aquele que cumpre o 

papel de chefe da família” (SARTI, 2003, p. 68). E foi exatamente o que aconteceu 

com o sujeito dessa pesquisa, 3e. Ele, assim como a mãe, precisou assumir um 

papel que não era seu, o de ajudar no sustento da mãe e das duas irmãs menores:  

Era só a mãe e não ganhava quase nem um salário, daí ele [o pai] pagava 
um pouco de pensão porque ganhava pouco e tinha outra família. E, com 12 
anos, eu meio que deixei a escola de lado e fui trabalhar para ajudar a mãe. 
Trabalhava por tudo, ajudava de servente de pedreiro, ajudante de pintor, 
vendia salgadinho na rua que uma mulher fazia. E era assim: trabalhava e 
comprava as coisas pra mim e ajudava a mãe no que dava (3e). 

Analisando os depoimentos das três gerações dessa família, houve a 

ocorrência de uma buscar apoio na outra ao se deparar com situações de 

desamparo. Quando a avó (1e) se separou do primeiro marido que era violento e 

bebia, mudou-se (ela e mais quatro filhos) para a casa da filha (2e), então viúva e 

mãe de dois filhos: “Daí vim morá na cidade com ela [a filha]. Ela já era viúva 

também do primeiro marido [...]. Daí eu vim morá junto com ela, eu c’os meus quatro 

filho [...]. Daí eu trabalhava por dia nas casa pra ajudá ela [a filha]” (1e). 

A terceira geração, representada por 3e, também, ao se separar da esposa, 

mãe de seu filho, voltou para a casa da mãe, confirmando a ideia de que, nos casos 

de separação, “a mãe torna-se a figura aglutinadora do que resta da família, e sua 

casa acaba sendo o lugar para onde acorrem os filhos nas situações de desamparo” 

(SARTI, 2003, p. 69). 

[...] não deu mais certo, se separemo. Daí eu voltei a morar com a mãe, o A. 
[filho] ficou com ela [a ex-esposa] no começo. Ele queria vim comigo. Ele 
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era agarrado e ficava chorando. Daí com o tempo ele começou a vim junto e 
não quis voltar mais. Isso ele tinha quatro anos; e eu tinha 23 (3e). 

O papel da mulher, mãe e avó também pode ser percebido em outra família, 

no Bairro Berger, quando o representante da terceira geração conta que “eu sempre 

morei com a vó desde pequeno, a mãe tinha que trabalhar e na verdade eu fui 

criado pela vó, tive pouco tempo com a mãe” (3b).  

Nessa família, a mãe engravidou na adolescência, casou-se com o namorado, 

mas não conseguiram manter a união. Separando-se, voltou para a casa dos pais e 

levou consigo o filho. A avó assume o papel de mãe. Como se percebe, a tendência 

de que membros da família alterem seu papel para manter a união e a estabilidade 

familiar é um forte traço nas famílias caçadorenses. Na sequência apresentam-se 

mais indícios dessa realidade. 

Na família do Bairro Bom Sucesso, coletou-se o seguinte depoimento da 

representante da terceira geração: “morei com meus pais até os três anos de idade, 

até que minha mãe faleceu e passei a morar com minha vó, que resido até hoje [...]. 

sempre fui criada pelos meus avós, fiquei longe dos meus irmãos, mas sempre 

mantive contato com eles” (3d).  

Essa jovem perdeu a mãe, vítima de uma doença grave, aos dois anos de 

idade. O pai ficou morando com os filhos mais velhos e mudou-se para uma cidade 

próxima para trabalhar. Então, ela ficou morando com os avós paternos, em 

Caçador. Nessa família, novamente se observa os avós assumindo o papel de pais. 

Voltando o foco para outra família, a residente no Bairro Bom Sucesso, 

percebe-se a resiliência e o alento que a presença da família representa para a 

história de desafios e sofrimento das pessoas. No depoimento de 1d, que perdeu o 

pai ainda criança; e a mãe, durante a adolescência, vê-se a alteração de papéis 

quando uma de suas irmãs mais velhas assumiu o papel de cuidar dos irmãos mais 

novos, incluindo a pessoa entrevistada (1d), que, bem mais tarde, casou-se e deu 

início à sua família.  

Eu casei já velhinha, com 31 anos. [risos] Eu só tenho um filho, já em 
compensação meu filho casou novo, com 19 anos e a mãe da V. com 18 
anos. Com a V. tenho mais três netos, tenho um que mora em Joinville, 
outro que mora em São Bento e agora o V., que vai para Itapema, e a V. 
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mora em Caçador. Ainda bem que tenho eles, como a família é importante 
para nós! (1d). 

A pessoa que deu esse depoimento não mencionou algo importante durante 

sua entrevista. Depois, o filho (2d) informou que ela engravidou de um namorado 

que teve na juventude, inclusive que seu nome é o mesmo do pai biológico: “Eu 

nasci na década de 60, no ano de 1962. Filho da dona I. e do meu pai biológico, que 

se chamava O.. Mais tarde, minha mãe se casou com outra pessoa, e fui adotado 

como filho de M.[o marido da mãe]”.  

Ser mãe solteira nos anos 1960 era algo que gerava vergonha para a jovem e 

para a família; e parece ainda incomodar a mulher que deu seu depoimento, haja 

vista ter omitido essa parte de sua história. As práticas sociais no passado levavam 

a família a abandonar a mãe solteira “por ter ela violentado seu sistema de valores 

relativos à gestação”. (PELÁ; SANTOS, 1978, p. 519). “Em 1970 ainda era 

vergonhoso ter uma filha grávida sem antes ter se casado. Por mais ridícula que 

fosse a circunstância, o casamento era providenciado, mesmo para durar pouco”. 

(NARCISO, 2015, web). 

“A história da família brasileira nasce na família patriarcal e a família brasileira 

contemporânea ainda está impregnada desse modelo” (DADOORIAN, 2003, p. 85). 

Esse modelo familiar está baseado na presença do pai para que a família possa ser 

caracterizada. O namorado que engravidou a jovem em questão não se casou com 

ela. Supõe-se que a razão para que não tenha assumido sua responsabilidade se 

deva ao fato de que a jovem era órfã e não tinha irmão do sexo masculino. Na falta 

do pai, “o irmão surge como a figura masculina, mediando a relação da mulher com 

o mundo externo e garantindo a respeitabilidade de seus consangüíneos [sic]” 

(SARTI, 2003, p. 68). 

”Os pais incentivam a união das filhas com os seus namorados quando elas 

iniciam a vida sexual, valorizando desde cedo o casamento” (DADOORIAN, 2003, p. 

88). Essa premissa também se confirma em Guiddens (2012, p. 242), quando afirma 

que “o casamento pode ser definido como uma união sexual socialmente 

reconhecida e aprovada entre dois indivíduos”. Dessa forma, é comum os pais da 

moça ou seus irmãos exigirem que os namorados se casem e constituam família, já 

que um filho está a caminho. Na visão tradicional, a partir da concepção de um novo 
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indivíduo, uma nova família precisava se constituir, pois, como instituição, a família é 

“um grupo de pessoas ligadas diretamente por conexões de parentesco, cujos 

membros adultos assumem responsabilidade por cuidar da criança” (GUIDDENS, 

2013, p. 242). 

Outro valor presente nos depoimentos, como se percebe no fragmento a 

seguir, está o respeito. O pai é visto como autoridade, como quem sabe e merece 

crédito. “O homem corporifica a idéia [sic] de autoridade, como mediação da família 

com o mundo externo” (SARTI, 2003, p. 62). A família tem crédito social como 

contexto, principalmente pelas relações hierárquicas que aí se apresentam. O pai, 

assim como a mãe, ocupa o papel de autoridade na construção de significados. Isso 

fica evidente no depoimento de 1a, ao referir-se aos conselhos recebidos do pai: 

“Desde o primeiro emprego quando eu tinha 14 anos, eu não tinha muita técnica, 

mas sempre conversava com meu pai de como eu deveria me portar na empresa; as 

orientações, ele me passava” (1a). 

A aprendizagem em família também foi um traço que apareceu de forma 

recorrente nos depoimentos coletados. As pessoas que representam a primeira 

geração mencionaram ter aprendido com os pais o emprego de chás medicinais e o 

idioma alemão ou italiano, de acordo com a descendência de sua família. Dentro 

desse aspecto, ainda para essa geração, está a aprendizagem da obediência. A 

autoridade dos pais jamais é questionada. 

A família foi identificada como um dos traços mais marcantes na estrutura da 

identidade dos sujeitos da pesquisa. É tida como valor prioritário pelas pessoas. 

Essa instituição permanece como espaço privilegiado de socialização, divisão de 

responsabilidades e prática de tolerância. A família representa a sobrevivência e a 

busca coletiva por garanti-la. Configura-se, ainda, como o ambiente onde se inicia a 

construção da cidadania, pois aí se aprende sobre direitos e deveres. 

O trabalho aparece como um dos traços aprendidos no ambiente familiar e 

isso não apenas para os integrantes da primeira geração como também para os 

representantes da segunda geração, que também mencionam seus pais como 

referências nesse aspecto. 



71 
 

Dada a importância do trabalho como traço que compõe a identidade, 

destinou-se, nessa pesquisa, uma subdivisão de análise a esse tema, que se 

apresenta na sequência. 

3.2.2 Relações de Trabalho 

Em um dos momentos de coleta de dados para essa pesquisa, no contato 

inicial, quando se faziam as apresentações, portanto, antes ainda de o gravador ser 

ligado, foi citado o nome de uma pessoa para que a pesquisadora entendesse uma 

situação. A pesquisadora não conseguiu lembrar quem seria tal pessoa. Então, o 

sujeito reforçou a informação, dizendo o sobrenome, mas, mesmo assim, memória 

alguma foi ativada por ela. Até que a pessoa complementou: “C. F., que trabalha na 

farmácia do Sesi”. Então, sim, a memória foi ativada. A pesquisadora se deu conta 

de que, sim, sabia quem era a pessoa mencionada. 

Essa situação evidencia o quanto o trabalho está relacionado à identidade. 

Chega-se ao ponto de identificar uma pessoa não pelo seu nome, mas pelo local em 

que ela trabalha. No caso mencionado, a pesquisadora desconhecia o sobrenome 

da pessoa, mas sabia quem era a “C. da farmácia do Sesi”. Quantas vezes se 

identificam pessoas pelo seu local de trabalho ou pela sua profissão? É muito 

comum se falar sobre determinada pessoa e, para localizá-la no contexto, informar 

sua profissão ou local de trabalho. 

A partir dessa situação, pode-se levantar uma hipótese que interessa a essa 

pesquisa: talvez o temor que a maioria das pessoas sinta de perder um emprego ou 

de não arranjá-lo esteja associado ao fato de que, inconscientemente, dê-se conta 

de que, ao perder seu trabalho, perderá parte de sua identidade; ou, em não 

encontrando colocação no mercado de trabalho, não esteja com sua identidade 

completa. De acordo com Passeti (2004, p. 40), a carteira de trabalho e a carteira de 

identidade têm essa serventia: “dizer aos outros, mas sobretudo a nós mesmos, 

quem nós somos, pois nossa identidade é única”.  

Sem trabalho, prevalece o receio de tornar-se anônimo perante a sociedade. 

Guiddens (2013) afirma que o desemprego é prejudicial principalmente por causa do 

status social, e não exclusivamente do financeiro. Os prejuízos emocionais do 
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desemprego prolongado repercutem na sociedade e nos relacionamentos humanos, 

gerando apatia e resignação (GUIDDENS, 3013). 

Trabalho, em um conceito bastante objetivo e simplificado, é, basicamente, 

uma atividade com um objetivo. “O trabalho não remunerado (como fazer trabalhos 

domésticos ou consertar o próprio carro) é uma parte importante da vida de muitas 

pessoas e uma contribuição enorme para a continuação das sociedades” 

(GUIDDENS, 2013, p. 627). Vê-se, portanto, que o trabalho não está, 

necessariamente, relacionado à remuneração. 

O trabalho exige que competências e habilidades sejam desenvolvidas, mente 

e corpo precisam estar ativas, mobilizando forças e inteligência, exercitando a 

capacidade de refletir, interpretar e reagir a situações. O trabalho está associado ao 

sentir, ao pensar e, por vezes, ao inventar. O trabalho não está necessariamente 

subordinado a uma relação de troca. Já o emprego, esse sim, trata da ocupação de 

uma pessoa e de uma remuneração, ou seja, implica a presença de salário e a 

permissão que outra pessoa dite as condições laborais (MORIN, 2001). É o trabalho 

remunerado, ou seja, o emprego que interessa especificamente a essa pesquisa. 

Trabalho e emprego ocupam um lugar importante na sociedade. As principais 

razões pelas quais as pessoas os valorizam, de acordo com uma pesquisa realizada 

por Morin (2001, p. 9), são as seguintes: “para se relacionar com outras pessoas, 

para ter o sentimento de vinculação, para ter algo que fazer, para evitar o tédio e 

para se ter um objetivo na vida.” 

Quando se menciona o bem-estar coletivo, evoca-se tanto a sociedade, já 

que todo trabalho tem por fim a produção de bens ou de serviços que sirvam para 

satisfazer uma necessidade social; como também para o bem-estar da família, no 

aspecto da coletividade, pois, no ambiente familiar, uma ou mais pessoas trabalham 

e revertem seu trabalho em capital para manter as necessidades de sobrevivência 

de seus entes.  

No quadro 3, a seguir, elencam-se traços que foram detectados nas falas de 

cada um dos entrevistados em relação ao trabalho. 
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Quadro 3 – Percepções sobre o trabalho 

1ª GERAÇÃO 

1a  1b  1c  

Começou a trabalhar com 
mecânica aos 14 anos. 
Preocupação da família com 
carteira assinada. 
Sempre ajudou os pais em 
casa e também no trabalho 
do pai (tipografia e 
mecânica). 

Ajudou os pais na roça 
desde criança e depois que 
se casou, ajudou o marido, 
também agricultor. 
 

Ajudou os pais em casa. Foi 
professora aos 16 anos em 
uma escola multisseriada do 
interior. Primou pelo estudo 
dos filhos para que 
conseguissem bons postos 
de trabalho. 

1d  1e  

Sempre ajudou os pais no sítio em que 
cresceu. Ao vir para a cidade, trabalhava 
em uma imobiliária, e à noite, nas casas 
como diarista e passadeira. Começou a 
trabalhar com 20 anos em um escritório de 
empresa. 

Com 10 anos já era empregada doméstica 
por determinação dos pais. Morava com as 
famílias para quem trabalhava. 
Os filhos que teve tiveram que trabalhar para 
ajudá-la. 

2ª GERAÇÃO 

2ª 2b  2c  

Começou a trabalhar aos 
14 anos na empresa da 
família. 

Trabalhou como babá, 
empregada doméstica. Depois 
em chão de fábrica, aos 16 
anos. Não trabalha mais devido 
a problemas de saúde, mas 
sonha com voltar a estudar e 
conseguir um trabalho 
relacionado ao comércio. 

É alfabetizadora há 24 anos. 
Vê dificuldades em 
convencer alunos a estudar. 
Prima pela formação como 
diferencial para conseguir 
um bom trabalho. 
Orgulha-se de sua profissão. 

2d  2e  

Trabalhou por anos na mesma empresa. 
Mudou de cidade e quando retornou a 
Caçador, voltou a trabalhar na mesma 
empresa, onde permanece. 

Ajudava os pais em casa quando criança. 
Ajudou a criar os irmãos mais novos. 
Trabalhou como diarista e recebia pensão 
para os filhos pela morte do marido. 

3ª GERAÇÃO 

3a  3b  3c  

Não trabalha. Fez estágios 
em escritórios de advocacia 
e atualmente no Tribunal de 
justiça de Curitiba. Já 
passou na prova da OAB. 

Trabalhou, aos 16 anos, 
como auxiliar de pedreiro.  
Depois com artefatos de 
cimento onde permanece.  

Trabalha em uma empresa 
privada na área de 
exportação. 

3d  3e  

Trabalha em uma autoelétrica. 
Não conseguiu ir para a área em que se 
formou, mas precisa trabalhar. 

Com 12 anos e meio largou a escola para 
trabalhar e ajudar a mãe. Aos 14, foi servente 
de pedreiro, de pintor, vendia salgadinho na 
rua.  
Depois trabalhou em um mercado, em uma 
empresa e depois na que está atualmente. 

Fonte: ELABORADO PELA PESQUISADORA (2017) 

De acordo com Andrade, Tolfo e Dellagnelo (2012), o sentido do trabalho 

divide-se em duas vertentes. A primeira configura-se na busca pelo êxito econômico 
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e pelo poder, ou seja, ao trabalharem, as pessoas primam, basicamente, por 

incentivos econômicos, motivos utilitaristas, alcance de maior ganho financeiro e de 

poder. Há também a vertente da autorrealização, satisfação, julgamento ético, 

autenticidade, autonomia e valores emancipatórios, como solidariedade, liberdade e 

bem-estar coletivo. Essas duas vertentes estão diretamente relacionadas à 

formação de traços identitários e, portanto, de interesse para a análise que se faz 

nessa seção do presente trabalho. 

Constatou-se, nos dados coletados para a elaboração desse trabalho, que 

todas as pessoas que dela participaram preocupam-se com o trabalho, estando 

incluído em suas aspirações de progresso e de idealização para o bem-estar das 

gerações vindouras. Percebeu-se, em todos os depoimentos, de todas as gerações 

(mesmo da terceira, na qual há um indivíduo que ainda não se inseriu no mercado 

de trabalho), a preocupação com estar empregado ou com adquirir formação para 

garantir seu futuro e o de seus dependentes. As pessoas almejam conseguir um 

trabalho que seja bem remunerado e não exaustivo. 

Cada sujeito da pesquisa, a seu modo, expressa um significado para o 

trabalho de forma individual, mas que é influenciado pela coletividade e pelas 

normas sociais e históricas de valor que são atribuídas a ele. Todos manifestaram 

suas experiências com orgulho de poderem ser úteis através de sua força de 

trabalho e inteligência associada a ela.  

No Brasil, há mais famílias em que os dois elementos do casal desempenham 

uma atividade profissional remunerada que as famílias de emprego único. São 

40,7% das mulheres que participam ativamente do mercado de trabalho 

(BRUSCHINI; PUPPIN, 2004). Em Caçador, a partir dos depoimentos coletados, 

essa tendência parece se confirmar, pois a maioria das famílias tem duplo emprego, 

ou seja, tanto a figura masculina como a feminina trabalham para colaborar com o 

sustento da casa. Essa postura é uma resposta aos anseios de melhoria na 

qualidade de vida, a partir dos quais “muitas famílias verificam que são necessárias 

duas rendas para manter o estilo de vida desejado”. (GUIDDENS, 2013, p. 640). 

Percebe-se, nos relatos coletados, um sentimento de autorrealização e 

satisfação gerado pelo exercício do trabalho. É o que se pode perceber no 
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fragmento do depoimento a seguir, coletado junto à representante da segunda 

geração do Bairro Santa Catarina: 

A experiência que passo como mulher, mãe, professora, na conciliação de 
tudo isso, foi a vontade de lutar pela vida, pelo exemplo a se passar, buscar 
meu espaço sempre no mercado de trabalho e isso sempre fez parte de 
minha vida, e que hoje é o exemplo de minha filha. Hoje estou aposentada 
com 25 anos de magistério. É cansativo, mas não me arrependo de tudo 
que passei (2c). 

Note-se a importância que 2c dá ao seu trabalho e como fica aparente sua 

autorrealização ao informar que atingiu seus objetivos, apesar das dificuldades e de 

ter que fazer escolhas pessoais para poder se tornar uma profissional respeitada.  

Nesse depoimento, também se percebe a crise de identidade da mulher, que 

sente a necessidade e quer tornar-se uma profissional de destaque, que quer 

desenvolver-se através do trabalho e de sua profissão, mas que precisa associar a 

essa missão o papel da mulher responsável pelo zelo doméstico e pela criação e 

educação dos filhos. 

De acordo com Passetti (2004), construir indivíduos conforme o previamente 

esperado é a finalidade essencial dos poderes contemporâneos. “Que os poderes 

são violentos, isso é evidente, mas nunca sem a contribuição das inúmeras técnicas 

de afetação das consciências e sem o arsenal de procedimentos de controle” 

(PASSETTI, 2004, p. 41). A mulher caçadorense, representada por 2c, carrega, em 

sua identidade, marcas das exigências sociais e econômicas, de trabalhar para 

ajudar no sustento da casa e dos filhos e, ainda assim, educar bem seus 

descendentes e colocá-los no caminho do bem, tornando-os motivo de orgulho para 

a família.  

Esse comportamento é uma resposta às mudanças ocorridas na sociedade. 

De acordo com Guiddens (2013), pressões econômicas, incluindo o aumento do 

desemprego masculino, levaram mais mulheres à busca por trabalho remunerado. 

Além disso, nos anos 1990, a presença de mulheres no mercado de trabalho passou 

a ser crescente, “assim como a difusão e a utilização de práticas anticoncepcionais e 

a fragilização dos laços matrimoniais, com o aumento das separações, dos divórcios 

e de novos acordos sexuais” (CARVALHO; ALMEIDA, 2003, p. 111). 
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Esse traço também pode ser percebido no depoimento da primeira geração 

dessa mesma família: “Após sete anos de quando tive minhas filhas gêmeas, 

nasceu mais uma menina, a D.. Foi a filha que eu menos fiquei junto, pois eu já 

trabalhava, mas tinha uma moça que trabalhava comigo, chamada V., que ajudava a 

cuidar da D.” (1c).  

Ainda como indicador dessa realidade, cita-se a fala de mais uma mãe 

entrevistada, também da primeira geração, moradora do Bairro Alto Bonito: “A parte 

pior pra cuidar dos filho é que tinha de dexá eles pra ir trabalhar, [...] eu trabalhava 

por dia nas casa” (1e). 

A mudança no perfil das trabalhadoras, desde os anos 1980, é uma tendência 

no que diz respeito à participação das mulheres no mercado de trabalho: “elas 

passam a ser mais velhas, casadas, com filhos, porém suas responsabilidades 

domésticas e familiares permanecem com sobrecarga” (BRUSCHINI; PUPPIN, 2004, 

p. 106). Pode-se afirmar, pelo que se analisou, que as mulheres caçadorenses 

enquadram-se nessa realidade. 

Um indicador de alteração da identidade feminina diz respeito à formação em 

cursos superiores. Entre as cinco famílias entrevistadas, dos representantes da 

terceira geração, dois são do sexo masculino e três, do feminino. Todas as três 

entrevistadas da terceira geração têm cursos de graduação; enquanto os dois 

rapazes, não. Há aí uma mudança nos padrões culturais e no valor do papel social 

da mulher, que cada vez está mais voltada para a formação profissional e para o 

trabalho produtivo. Esse perfil é muito diferente do de suas mães, nascidas entre os 

anos de 1960 e 1970 (apenas uma das integrantes da segunda geração tem 

formação em curso superior); e de suas avós, nascidas entre os anos de 1939 e 

1950, que tampouco fizeram cursos de graduação. 

As trabalhadoras, que até o final dos anos de 1970, em sua maioria, eram 
jovens, solteiras e sem filhos, passaram a ser mais velhas, casadas e mães. 
Em 1998, a mais alta taxa de atividade, superior a 66%, é encontrada entre 
mulheres de 30 a 39 anos e cerca de 63% das de 40 a 49 anos também são 
ativas (BRUSCHINI; PUPPIN, 2004, p. 107). 

A realidade apresentada, em que há uma expansão da escolaridade e 

ingresso em universidades pelas mulheres viabilizou seu acesso a novas 

oportunidades de trabalho. “A participação das mulheres na força de trabalho 
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remunerada tem aumentado de forma mais ou menos constante no decorrer do 

último século [XX]” (GUIDDENS, 2013, p. 638).  

Essa realidade aponta não apenas para o fortalecimento da atividade 

feminina, mas também para alterações em seu perfil como integrante na força de 

trabalho em que se insere. As mulheres caçadorenses, representadas pelas três 

jovens entrevistadas, demonstraram perceber essa realidade e responderem a ela 

através da busca por formação. 

Mais uma razão pela qual o trabalho constitui a identidade dos sujeitos é por 

estar associado a um sentimento de desenvolvimento e evolução pessoal. Observe-

se a seguir o que 3e, terceira geração da família do Bairro Alto Bonito, menciona. 

Percebe-se aí a presença clara do orgulho por sentir-se útil e valorizado pelo seu 

superior: 

Abriu vaga no outro setor, onde tem máquinas computadorizada, daí eu 
pedi pra trocar [...], daí o chefe não queria me liberar e disse que  “o A. não, 
escolha qualquer outro, menos o  A., eu tenho futuro com ele aqui dentro”. 
[...] Daí eu fui pro acabamento, eu tava fazendo o Ensino Médio e abriu uma 
vaga lá pro centro de usinagem e nas máquinas de CNC10. Fiz a inscrição, 
tinha um concurso, passei em primeiro lugar, daí eu fui para o centro de 
usinagem, e faz três anos que tô lá e ainda tenho chance de progredir. No 
setor de produção, lá, o de usinagem é o melhor setor. 

Os pais da segunda geração demonstraram preocupar-se com que os filhos 

estudem, formem-se em boas profissões. Vale lembrar que esses pais tornaram-se 

adultos e adentraram ao mercado de trabalho em um período marcado por “baixos 

níveis de crescimento econômico; deterioração das condições de trabalho e renda 

da população; persistência das desigualdades sociais11 e espaciais; e uma 

reorientação profunda das políticas sociais” (CARVALHO, ALMEIDA, 2003, p. 115). 

Esses pais deixam transparecer que não querem que seus filhos “sofram”, 

pois o trabalho está ligado a uma finalidade exterior à própria atividade: resultado, 

produto, remuneração, etc. “Trabalhar é, portanto, renunciar a uma atividade 

                                            
10 Uma máquina CNC faz parte de um sistema controlado por computador, que utiliza software e um 
controlador eletrônico para conduzir um sistema mecânico. Tendo esta configuração, é possível 
conseguir muito melhor exatidão e precisão do que um operador humano poderia sozinho ou 
acompanhado de auxiliares (MAXDESIGN, web). 
11 Guiddens (2012) afirma que a desigualdade global se refere principalmente às diferenças 
sistemáticas em riqueza, renda e condições de trabalho que existem entre países. Porém, é claro, 
existem diferenças dentro dos países: mesmo países ricos têm número crescente de pessoas pobres. 
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imediata, aceitar sujeitar-se a uma atividade penosa e remeter para mais tarde a 

posse, o consumo, o gozo deste ou daquele bem” (CANIVEZ, 1998, p. 40). Isso 

pode ser percebido claramente nos fragmentos a seguir: 

Eu vejo, hoje, o W. fez curso e não conseguiu atuar na área que ele fez 
curso, por falta de oportunidade, de mercado de trabalho. [...] Eu quero que 
o E. estude, mas ele tenha outra oportunidade. Eu disse para ele: “Oh, filho, 
a mãe não quer você dentro de uma empresa”, porque eu sei o quanto é 
triste dentro de uma empresa. Então, eu quero que ele evolua (2b).  
No período em que morei em Fraiburgo, nos anos de 1998 até 2004 eu 
empreendi uma empresa, onde os meus dois filhos mais velhos foram 
comigo e trabalharam juntos nessa empresa que eu possuía, que atuam até 
hoje nessa mesma atividade que começaram, que é no ramo de projetos, 
web design (2d). 

Percebe-se, nos relatos dos entrevistados, a preocupação com a formação e 

com qualificação que a complemente. A qualificação profissional se dá, 

primordialmente por meio de formação. “A sociedade considera o trabalho e o 

progresso como valores centrais. Não valoriza indistintamente todas as formas de 

trabalho: as mais afastadas do contato direto com a matéria são também as mais 

’nobres’.” (CANIVEZ, 1998, p. 64). A empregabilidade12 depende essencialmente de 

formação e de experiências que permitam aprimorar habilidades como garantia para 

se conseguir uma boa colocação no mercado de trabalho, que se torna cada vez 

mais exigente.  

Essa preocupação apareceu nas falas, como se viu, dos indivíduos que 

representam a segunda geração, nascidos entre os anos de 1960 e 70. Essa 

geração viveu uma época de concorrência menor no mercado de trabalho, mas, nos 

dias atuais, vê seus filhos precisando desenvolver mais competências e habilidades 

para garantirem um futuro promissor em suas atividades laborais. 

Para as pessoas entrevistadas, constata-se a atribuição fundamental do 

sentido do trabalho vinculado ao elemento família, que é a razão de as pessoas 

permanecerem trabalhando incansavelmente. Na concepção de Matias e Fontaine 

(2012), é importante que se reforcem mutuamente os papéis profissionais e 

familiares de forma equilibrada, de modo que as experiências familiares contribuam 

                                            
12 A palavra "empregabilidade" ocupa posição de destaque na academia, no mundo empresarial e nas 
discussões sobre políticas públicas, no Brasil e em outros países. Sseu surgimento é relativamente 
recente. Reflete o agravamento da crise pela qual passa o mercado de trabalho em todo mundo, em 
função da diminuição do número de empregos formais e do aumento dos níveis de desemprego e de 
trabalho informal (HELAL; ROCHA, 2011, p. 140). 
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para a realização do papel profissional e, da mesma forma, que as experiências 

profissionais criem condições favoráveis ao desempenho do papel familiar. Assim, 

instala-se a harmonia entre as relações, o que parece fundamental para as pessoas 

ouvidas nessa pesquisa. 

Todos os entrevistados para essa pesquisa têm trabalho formal13, com 

exceção, apenas, de um integrante da terceira geração de uma delas, que está 

trabalhando como estagiária. Passetti (2004), baseado em Foucault, afirma que os 

avessos ao trabalho – ao lado dos subversivos, insubmissos e avessos à disciplina – 

são vistos como perigosos à sociedade, são, portanto, “o grande mal”. Família 

alguma deseja ver um ente seu nessa condição, pois sabem que a prisão é o fim de 

pessoas assim. A prisão é o instrumento de controle e de pressão sobre o ilegalismo 

[...] a prisão se perpetua como oficina de indivíduos, não afeitos à moralidade 

pública (FOUCAULT, 2013; PASSETTI, 2004; CANIVEZ, 1998). Nessa perspectiva, 

não trabalhar é sinônimo de estar sujeito a se submeter ao controle da sociedade, 

que, aos indivíduos que não se encaixam em seus padrões, resta o encarceramento 

em prisões. 

De modo geral, percebeu-se que os principais sentidos atribuídos a emprego 

e trabalho vinculam-se fortemente a questões de ordem pessoal. A família e seu 

sustento aparecem como a principal razão para o trabalho. Aparecem também 

questões associadas à identificação e à autorrealização, com valores como 

honestidade e senso de responsabilidade. Observa-se também a importância que se 

dá a gostar do que se faz e a buscar por qualificação profissional para garantir uma 

boa colocação no mercado de trabalho como forma de assegurar a qualidade de 

vida para si e para a família. Novamente a família aparece como reforço de traço 

identitário. A família, para a população caçadorense, configura-se como 

fundamental; os indivíduos são motivados a ações e mobilizam comportamentos em 

defesa dela. 

Uma forte alteração foi percebida entre as gerações analisadas no que diz 

respeito à idade com que começaram a trabalhar. Os cinco representantes da 

                                            
13 Trabalho formal é a ocupação trabalhista, manual ou intelectual, com benefícios e carteira 
profissional assinada. O trabalho é fornecido por uma empresa, que garante ao trabalhador seus 
direitos trabalhistas. O trabalho que a pessoa desempenha resulta em remuneração, que é chamada 
de salário ou de vencimentos (BRASIL. MINISTÉRIO DO TRABALHO, web). 
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primeira geração (nascidos entre 1939 e 1950) informaram que começaram a 

trabalhar com pouca idade. O que interferiu, como se pode perceber, nos 

depoimentos a seguir, também na forma como a infância era concebida. Nenhum 

dos entrevistados mencionou sua infância relacionando-a à ludicidade e/ou à 

ociosidade:  

 “Dos 7 anos de idade até os 14 anos, nós ficávamos em casa ajudando a 

mãe e estudando” (1a). 

“Eu sempre morei no interior, sempre trabalhei na roça desde que morava 

com os pais, casei e continuei na roça. Casei com 19 anos e sempre trabalhando na 

roça” (1b). 

 “Meu pai sempre trabalhou em serrarias fora, puxando madeira, cortando 

pinheiros, após algum tempo ele voltou pra cidade. E nós tinha que ajudar a mãe e o 

pai” (1c). 

“O meu pai era carroceiro e depois ele vendeu o terreno aqui e foi para o sítio 

perto do Castelhano. Lá nós tinha que ajudar o pai” (1d). 

 “E logo quando peguei uma idadinha, fui trabalhar, eu trabalhava nas casa 

com 10 anos eu já era empregada doméstica, tinha que trabalhar. Eu morava com a 

família [com a qual trabalhava] [...], isso aqui em Caçador, eu vim pra cá com 10 

anos já pra trabalhar” (1e). 

Outro aspecto que pode ser identificado aqui é justamente a questão 

abordada no início dessa sessão, em que se menciona a diferença entre emprego e 

trabalho. Os filhos que ajudaram seus pais nos afazeres domésticos e “na roça” não 

recebiam remuneração por isso, o que não impede que seus afazeres sejam 

caracterizados como trabalho. No entanto, ainda que seus pais os sustentassem em 

troca de suas lides, não se pode classificar sua relação de trabalho como emprego. 

As crianças ajudarem seus pais em afazeres considerados trabalho é produto 

de alterações sociais ocorridas na época em que os entrevistados eram crianças, 

resultado da Revolução Industrial na Europa. E, tendo em vista que os colonizadores 
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que chegaram a Caçador foram afetados por essa realidade, pode-se pensar que 

houve, aqui, reprodução da realidade por eles vivenciada lá, no final do século XIX:  

Além dos nobres e dos plebeus, as duas classes existentes, os industriais, 
os comerciantes e a classe operária se inserem nesta história como classe 
abastada pretendentes a cargos da nobreza ou com dinheiro suficiente para 
propiciar novo conforto e posição social a suas famílias. A criança é parte 
deste movimento social como mão de obra (MAGNABOSCO, 2007, p. 49). 

O trabalho artesanal e doméstico foi gradativamente sendo substituído por 

máquinas elétricas e indústrias.  As cidades começaram a crescer e a inchar devido 

ao desemprego que se multiplicou no campo. “O desemprego fez-se presente pela 

primeira vez na história como o primeiro produto colateral da revolução industrial. E 

o desemprego é que forçou a mudança no tratamento da mão de obra infantil” 

(MAGNABOSCO, 2007, p. 49). 

 Com a Revolução Industrial, às crianças “foi dada outra forma de viver. As 

escolas passaram a ser o caminho útil para a criança. O aprendizado de um ofício 

passou a ser uma prioridade e para usar máquinas tornou-se necessário estar 

alfabetizado” (MAGNABOSCO, 2007, p. 50). Nesse período, as escolas visavam 

basicamente formar a criança para a vida adulta, como um futuro operário.  Ideia 

que se vê confirmada até os dias atuais, especialmente quando os resultados dessa 

pesquisa apontam para o fato de as pessoas preocuparem-se em estudar 

justamente para garantirem seu acesso e sucesso no âmbito da profissionalização. 

 Em geral, uma família pertencente às classes populares brasileiras “tende a 

educar os filhos com vistas à obtenção de empregos para ajudar no orçamento 

familiar. [...] Uma família da classe média, por sua vez, já prioriza a atividade 

intelectual dos seus jovens” (DADOORIAN, 2003, p. 85). Além disso, na região de 

Caçador, conforme se mencionou no capítulo segundo, com a chegada dos 

europeus, no início da história do município, nos anos 1930, a grande preocupação 

da maioria dos imigrantes que se dirigiu às zonas rurais do Brasil sempre foi o temor 

da chamada “caboclização” de seus filhos, que, no seu entender, traria como 

consequências uma baixa em sua bagagem cultural e na dos seus descendentes.  

Esse pensamento se materializa quando se analisa o que afirmam os 

integrantes da família do Bairro Alto Bonito: “[...] com 12 anos, eu meio que deixei a 

escola de lado e fui trabalhar para ajudar a mãe. Trabalhava por tudo, ajudava de 
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servente de pedreiro, ajudante de pintor, vendia salgadinho na rua que uma mulher 

fazia” (3e). Na fala da integrante da segunda geração dessa mesma família também 

perpassa a ideia de que o trabalho tem o objetivo central de ajudar no orçamento: 

“Daí minha mãe tinha vindo morar com nós e trabalhava nas casa e me ajudava a 

sustentar a casa. Eu também trabalhava de diarista” (2e). 

Nesse ponto, percebeu-se que essa família parece se enquadrar ao perfil 

descrito no segundo capítulo deste trabalho, para o caboclo. As duas integrantes 

das primeiras gerações analisadas, têm, inclusive, as características físicas descritas 

para o caboclo dessa região. Elas são lentas no pensar e no falar, e, conforme se 

pode perceber nas transcrições, de suas falas, como pronunciam encontros 

consonantais que exigem esforço, são tímidas, têm olhar desconfiado e pele 

pardacenta. Além disso, são pessoas trabalhadoras, honestas e demonstram 

possuir senso de justiça, tal como o caboclo do Contestado. 

Na caracterização do caboclo apresentada nesta dissertação, afirma-se que 

esse elemento, quase sempre pobre, teve sua importância menosprezada por ter 

uma filosofia de vida divergente da dominante. O caboclo era pessoa de pouco 

apego aos bens materiais, vivia nas florestas e não desejava o progresso almejado 

para a região. A falta de instrução levava esse elemento a aceitar a submissão e a 

ligar-se aos mais abastados por motivos econômicos, sentimentais e políticos. Essa 

população mostrava-se ingênua, em sua maioria, alheia ao avanço do capitalismo. 

O representante da família do bairro Berger (3b), também parece confirmar a 

tendência de que foi educado apenas com vistas à obtenção de emprego para se 

manter e administrar sua família. Esse jovem casou-se cedo, os estudos foram 

preteridos e ele passou a aceitar o trabalho como fonte de renda, apenas, pois 

precisava sustentar, em tenra idade, a família que acabara de constituir: 

Comecei a namorar, com dois anos de namoro, eu casei. Um ano depois eu 
tive uma filha. [...] com 16 anos de idade eu já estava casado. Comecei a 
trabalhar com 16 anos. Por falta de oportunidade, eu comecei a trabalhar 
como auxiliar de pedreiro, trabalhei dois anos de auxiliar de pedreiro. Nesse 
tempo eu tive problemas de saúde, por eu ter sinusite, ficava no sol [durante 
o trabalho]. Aí eu tive uma oportunidade de trabalhar em uma empresa 
nova, que trabalhava com artefato de cimento, comecei a trabalhar lá e já 
fazem quatro anos que estou lá. Tive um crescimento dentro dessa 
empresa, tive oportunidade de aprender, de crescer profissionalmente, hoje 
eu estou feliz dentro da empresa. [...] não fiz faculdade porque tive filha, 
casei, e dei uma estacionada (3b, grifos nossos). 
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O que esse jovem avalia como crescimento profissional não está associado 

ao conhecimento, e sim ao seu desempenho, já que o trabalho que executa está 

relacionado à atividade braçal. Dessa forma, é possível afirmar, ao direcionar 

atenção ao fato de que menciona a “falta de oportunidade”, que, implicitamente, ele 

sabe que deve ficar satisfeito com o que já conseguiu, haja vista sua falta de 

profissionalização intelectual. 

Na fala de um sujeito dessa pesquisa, que têm melhor poder aquisitivo e 

acesso a bens culturais, vê-se o direcionamento do trabalho não só para o sustento, 

mas também a priorização da capacidade intelectual: “Sobre a escolha do curso de 

Direito, eu escolhi bem depois, no começo é difícil você escolher e saber se você vai 

se identificar, mas eu me surpreendi e me apaixonei pelo que eu faço, nunca 

imaginei que fosse dessa maneira” (3a). 

Ao manifestar sua dificuldade quando teve que optar por uma carreira e, na 

sequência usar o termo “paixão” para referir-se à escolha feita, percebe-se a 

intenção de associar o trabalho a algo que lhe proporcione bem-estar e realização.  

De modo geral, percebe-se, a partir das informações contidas nas falas dos 

entrevistados, que os membros da primeira geração de cada família tiveram sua 

relação com o trabalho associada a atividades realizadas em família, auxiliando nos 

trabalhos domésticos e no campo; e que faziam isso desde crianças.  

A segunda geração começou a trabalhar fora de casa, predominantemente, 

na adolescência, enquanto que a terceira parece indicar que os homens começam a 

trabalhar com menos idade que as mulheres. Entre os entrevistados, os dois 

homens desta geração começaram a trabalhar fora de casa antes dos 15 anos de 

idade. Já as meninas só começaram a trabalhar depois que concluíram o curso de 

graduação que fizeram. 

Os membros da primeira geração associam o trabalho ao sustento. Citam 

também a honestidade como valor associado ao mundo do trabalho. Vê-se que, 

para essa geração, não havia escolha. Era preciso ajudar a família e obedecer às 

ordens dos pais. A família é o lugar das relações de afeição e de segurança, mas 

também “o lugar de fortes constrangimentos, na medida em que são sentimentos 
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tanto quanto atos que se esperam dela, na medida em que também a afeição serve 

de argumento a certas exigências” (CANIVEZ, 1998, p. 44).  

Os integrantes da segunda geração demonstram, através de suas falas, a 

estabilidade como valor associado ao trabalho. Todos mencionam o tempo de 

serviço que têm nas organizações em que trabalham ou o tempo que têm no 

exercício da profissão, como nesse depoimento, em que a pessoa fala de outro 

membro da família, dando ênfase no tempo de serviço: “Meu marido, I., começou a 

trabalhar em um açougue, depois nos móveis Maravilha, trabalhou nos móveis 

Cometa e após isso foi para a Sincol, onde trabalhou até se aposentar 20 anos 

depois”. As pessoas manifestam, em seus depoimentos, a importância de se 

sentirem valorizadas como trabalhadoras. Essa geração menciona o estudo como 

forma de conseguir melhores postos de trabalho e manifesta preocupação para que 

os filhos estudem.  

A terceira geração não tem dúvidas de que o estudo é fundamental para que 

se consiga uma ascensão no mercado de trabalho. Aqueles que não estudam 

destacam que almejam voltar a estudar para conseguir melhorar sua vida 

profissional. Essa geração parece associar o trabalho à realização pessoal, 

aproximando-se da ideia de que “não se é cidadão pela qualidade de trabalhador, 

mas sim pela adesão a determinada cultura, compreendida ao mesmo tempo como 

modo de viver e modo de pensar” (CANIVEZ, 1998, p. 18). As pessoas dessa 

geração, que já têm curso superior, indicam, a partir de suas falas, que a escolha da 

carreira lhes foi fundamental e que buscam, no trabalho, a concretização de seu 

desejo de mudar a sociedade a partir do conhecimento, isto é, da inteligência, e não 

apenas da força física empregada no trabalho.  

As famílias caçadorenses, de maneira geral, demonstram preocupar-se com o 

futuro profissional de seus filhos e netos; e associam a educação formal (aquela que 

se recebe em instituições de ensino, sejam creches, escolas, colégios ou 

universidades) ao alcance de boa colocação no mercado de trabalho. A educação, 

como se percebe, também ocupa lugar de destaque na maneira como as pessoas 

se comportam e direcionam suas ações cotidianas. Assim, inclui-se a formação 

educacional como um dos traços que compõem o perfil identitário da população em 

análise. No subcapítulo a seguir encontra-se análise sob essa perspectiva.  
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3.2.3 Formação Educacional 

O indivíduo, já socializado no ambiente familiar e já portador de valores e 

traços de comportamento que lhe foram impressos nesse ambiente, é inserido em 

espaços que permitem interagir com novos grupos sociais, como a igreja e a escola. 

A escola, como um desses espaços, permite que o indivíduo entre em contato com 

novos valores que irão somar ao seu comportamento em um processo de 

construção de conhecimento do mundo objetivo. Esse processo ocorre de forma 

semelhante ao que a pessoa foi exposta no ambiente familiar, pois passará a 

perceber novamente a delimitação de papéis e atitudes com as quais se identificará 

ou não.  

 Então, qual o papel da formação educacional na construção da identidade? A 

realidade que se apresenta ao indivíduo quando se insere no ambiente escolar o 

põe em contato com novas práticas e novas formas de socialização que vão sendo 

construídas por si e pelos outros. A realidade dos outros pode ser assumida, 

modificada ou recriada num processo contínuo de análise e adaptação. Nesse 

sentido, a educação exerce função socializadora, ao formar um ser social em cada 

indivíduo (DURKHEIM, 1978; MOITA LOPES, 2006; GUIDDENS, 2012; SANTOS, 

SILVA, BAADE, 2016). 

Para que ocorra o crescimento dos indivíduos e para que o desenvolvimento 

cognitivo proposto pela escola aconteça, são necessárias regras, limites e disciplina. 

Nesse sentido, a escola exerce, também, “a função de controle social, ao ajustar os 

educandos aos padrões culturais vigentes, aos modelos de comportamento social, 

tornando-os capazes de se integrarem na sociedade de forma adequada ao 

desenvolvimento da cultura, podendo essa forma ser conservadora ou inovadora” 

(SANTOS, SILVA, BAADE, 2016, p. 48).  

Durkheim (1978) afirma que tanto educadores como educandos estão 

imersos em um ambiente de relações humanas, portanto, de relações sociais. A 

obra da educação é, por meios rápidos e seguros, sobrepor um ser capaz de se 

submeter à vida moral e social, ao ser egoísta e associal que acaba de nascer 

(DURKHEIM, 1978). 
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Nesse sentido, em um ambiente em que predominam as relações sociais e 

misturam-se comportamentos e padrões de conduta, a disciplina é necessária, pois 

as crianças ainda não desenvolveram o bom senso e são os adultos aí presentes 

(com a função não só de ensinar conteúdos, mas também de continuar a educação 

dada pela família), que devem orientar seus comportamentos. “É a cidade toda que 

educa e a escola só prolonga essa educação fundamental, explicitando-a e 

aperfeiçoando-a” (CANIVEZ, 1998, p. 62). 

Canivez (1998), a partir de Kant, afirma que a disciplina se justifica pelo fato 

de os seres humanos serem, por natureza, sujeitos a impulsos desordenados, por 

isso “a criança pode prejudicar a si mesma pela ausência da imposição de uma 

ordem e de uma medida a seus movimentos” (CANIVEZ, 1998, p. 39). Nesse 

sentido, tanto o ambiente escolar como o familiar são os principais espaços de 

contextualização das normas sociais e do entendimento sobre os papéis de cada 

indivíduo. A escola é um ambiente onde se prima pela disciplina, que tem a função 

de imprimir o respeito pela ordem, estimulando no indivíduo também o hábito de se 

conformar com as imposições de uma organização (CANIVEZ, 1998). Educação e 

trabalho, ambos, dependem de uma disciplina, que é exercitada na escola. A 

disciplina é, portanto, necessária, mas, diferentemente da escravidão, não deve 

aniquilar a vontade nem produzir um pensamento servil, ela deve apenas refrear 

comportamentos que transgridam as normas sociais e produzir um pensamento 

dócil. 

As sociedades têm, na educação, uma forma de definição sobre o que as 

constitui e sobre quais suas aspirações e forma de organização. Fauconnet (1978, p. 

9-10), baseado na obra de Durkheim, afirma que “cada sociedade constrói, para seu 

uso, certo tipo ideal do homem. E este ideal é o eixo educativo. Para cada 

sociedade, a educação é o ‘meio pelo qual ela prepara, na formação das crianças, 

as condições essenciais de sua própria existência’”. 

Apresentam-se, no quadro 4, a seguir, algumas das impressões manifestadas 

pelos sujeitos da pesquisa quanto à formação educacional. E, na sequência, far-se-á 

uma análise de como essas percepções apontam para que se delineiem traços de 

identidade. 
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Quadro 4 – Percepções sobre formação educacional 

1ª GERAÇÃO 

1a  1b  1c  

Tinha dificuldade nos 
estudos, mas concluiu o 
ginásio. 

Estudou somente até a 
terceira série primária. Não 
recebeu incentivo dos pais 
para continuar. 

Começou a estudar, teve de 
parar por causa da mudança 
da família para o interior. 
Retomou os estudos algum 
tempo depois e concluiu o 
ginásio. 

1d  1e  

Ficou interna em um colégio para conseguir 
estudar devido à distância do sítio até a 
cidade. Concluiu o ginásio. 

Nunca foi para escola. É analfabeta. 

2ª GERAÇÃO 

2a 2b  2c  

Não mencionou sua 
formação em seu 
depoimento, mas sabe-se 
que tem curso superior. 

Até os 13 anos morou no 
interior e pegava ônibus para 
ir para a escola, mas, 
primeiramente, ajudava os 
pais. Fez o ensino médio já 
morando em Caçador. Tem 
vontade de voltar a estudar. 

Estudou em colégio 
particular. Avalia-se como 
privilegiada. 
Fez magistério no ensino 
médio. 
Estudou inglês, fez 
faculdade de Letras e se 
tornou professora.  

2d  2e  

Ensino fundamental e médio no Paulo 
Schiefller. 
Fez curso técnico em mecânica, 
marcenaria, desenho e elétrica. 

Nunca foi para a escola porque o pai não 
deixava. 

3ª GERAÇÃO 

3a  3b  3c  

Estudou em colégio privado. 
Forma-se em Direito em 
2016. 

Ensino Fundamental e 
Médio em escola pública. 
Não fez faculdade. 
Os avós, com quem morava, 
sempre incentivaram a 
estudar. 
Sempre tirou boas notas. 

Estudou em colégio privado. 
Formou-se em Engenharia 
Química em Blumenau. 
Fez o estágio obrigatório na 
Espanha. 

3d  3e  

Estudou em Colégio privado. Formou-se 
em Serviço Social e faz pós-graduação. 

Estudou sempre em escola pública. Com 13 
anos foi trabalhar e o Conselho Tutelar foi 
acionado. Assim ele voltou a estudar, mas só 
até a sexta série do ensino fundamental. 
Voltou a estudar, já adulto, graças a um 
programa da empresa em que trabalha. 
Terminou o ensino médio. 

Fonte: ELABORADO PELA PESQUISADORA (2017) 

O ambiente escolar é uma instituição fundamental para a sociedade, pois é 

esperado que as pessoas a frequentem, pelo menos por um período, ao longo de 
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sua vida. O esperado é que se permaneça na escola por, no mínimo, 12 anos. Isso 

contando apenas a educação básica14.  

A formação educacional é uma das principais bases para a formação social 

do indivíduo. Nesse ambiente, constrói-se não só o conhecimento das disciplinas e 

seus conteúdos e aplicações, mas é através de muitas das interações aí realizadas 

que são vivenciados e constituídos valores sociais, morais e éticos. 

De modo geral, percebe-se que a formação educacional sempre esteve entre 

as preocupações e aspirações das pessoas pesquisadas. Há alguns indivíduos que 

deixaram de estudar por razões particulares, e manifestam seu arrependimento ou 

sentimento de tristeza por não haverem concluído ou progredido em sua formação. 

Esses indivíduos, por perceberem tardiamente a importância da formação, 

incentivam seus descendentes para que não parem e para que percebam a 

importância de ser portador de um certificado de conclusão, não somente no mundo 

do trabalho, mas também na sociedade como um todo. 

O que se percebeu, de imediato, nos depoimentos dos representantes da 

primeira geração, foi a dificuldade de acesso aos estudos. Como se pode constatar 

nos fragmentos a seguir, esses indivíduos citam a distância física entre suas casas e 

as escolas, a falta de incentivo dos pais, a escassez de recursos financeiros e as 

obrigações com trabalho como empecilhos para que estudassem quando crianças: 

Dos sete anos de idade até os 14 anos, nós ficávamos em casa ajudando a 
mãe e estudando [...]. Eu tinha muita dificuldade nos estudos, consegui 
terminar o primário, que chamava na época, e mais quatro anos de 
complementar, que valia como ginásio (1a). 
Estudo tive muito pouco [...], eu me arrependo de ter feito só até a terceira 
série. Era longe e muito difícil de ir, eu tinha 11/12 anos, cheguei em casa e 
disse pro pai e pra mãe: “não quero mais estudar, não vou mais na escola!”. 
Ninguém me incentivou, “não, você precisa ir na escola!” – ninguém falou. A 
gente casou e veio os filho e como eu ia estudar com os filho, né? Tudo 
longe, não tinha como estudar, fiquei com esse pouquinho de estudo até 
hoje (1b). 
Fiz a segunda e terceira série [em Caçador], e minha professora foi a E. F.. 
Meus pais se mudaram para o interior do Distrito de Taquara Verde15, e me 
deixaram em uma casa [em Caçador] para eu continuar os estudos; e eles 

                                            
14 A educação básica é o primeiro nível do ensino escolar no Brasil. Compreende três etapas: 
a educação infantil (para crianças com até cinco anos), o ensino fundamental (para alunos de seis a 
14 anos) e o ensino médio (para alunos de 15 a 17 anos) (PORTAL BRASIL, web). 
15 Taquara Verde é um distrito do município de Caçador. Tem economia baseada no extrativismo 
vegetal e na agricultura de subsistência. Sua origem étnica é composta por imigrantes italianos 
(CIDADE DE CAÇADOR, web). 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Distrito
https://pt.wikipedia.org/wiki/Munic%C3%ADpio
https://pt.wikipedia.org/wiki/Ca%C3%A7ador
https://pt.wikipedia.org/wiki/Economia
https://pt.wikipedia.org/wiki/Extrativismo_vegetal
https://pt.wikipedia.org/wiki/Extrativismo_vegetal
https://pt.wikipedia.org/wiki/Agricultura_de_subsist%C3%AAncia
https://pt.wikipedia.org/wiki/Imigra%C3%A7%C3%A3o_italiana_no_Brasil
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continuarem a morar no interior. Nessa casa eu fiquei apenas uma semana, 
pois chorava muito. Voltei a estudar na Escola Paulo Schieffler16 [...]. 
Naquela época tinha o exame de admissão. Eu passei do quarto ano para a 
sexta série. Fiz a sétima série, e meu pai resolveu se mudar para a colônia 
[...]. [Em] 1976 [...], eu passei no concurso do INPS17, estava fazendo a 
oitava série, já na cidade de Caçador. Fiz o primeiro e segundo ano do 
magistério, e nesse meio tempo fiz contabilidade (1c).  
[...] como morávamos no sítio, minha mãe colocou eu no Colégio 
Aparecida18, nós ficávamos internas no colégio. Eu estudei um pouco aqui. 
Como a situação financeira não era muito boa [...], minha mãe resolveu 
passar para mim estudar em Videira (1d). 
Na escola nunca fui, nunca! Eu pedia: “pai, deixa eu ir na escola?” O pai 
dizia: “você tem que ir pra roça!” Ele trabalhava na roça, né, e a outra ia. E 
eu ficava chorando na porta, eu dizia “como que a Z. pode e eu não? Ele 
dizia “eu não posso comprar caderno”. O que uma criança pode fazer, né? 
Nada! Então, eu sofri bastante (1e). 

No período posterior à Revolução Industrial, na primeira metade do século 

XX, “a noção de obediência, respeito aos mais velhos, confiança e vergonha 

começam a responder pelas diretivas morais da criança, o adulto determina a que a 

criança pode ter acesso” (MAGNABOSCO, 2007, p. 50). Assim, desde essa época, é 

o adulto quem define, controla e domina, de acordo com a cultura que queira 

disseminar, aquilo que as crianças podem e devem saber.  

No depoimento da representante do bairro Alto Bonito (1e), nascida em 1944, 

fica clara a imposição do pai, que, por sua vez, parece reproduzir um 

comportamento. Muito provavelmente, ele não foi alfabetizado, portanto, não 

percebia a importância da formação escolar19, que já era obrigatória, mas não 

existiam instituições controladoras sobre a inclusão e permanência da criança na 

escola.  

                                            
16 A Escola de Educação Básica Paulo Schieffler é uma das maiores e mais antigas escolas da região 
do meio-oeste Catarinense, situada no município de Caçador. No mesmo ano da emancipação do 
município, em 1934, no dia 29 de maio, Aristiliano Ramos baixou o Decreto nº 601, criando o "Grupo 
Escolar Professor Paulo Schieffler" (E.E.B. PAULO SCHIEFFLER, web). 
17 O Instituto Nacional de Previdência Social (INPS) foi um órgão previdenciário federal criado no 
Brasil em 1966 com a fusão dos Institutos de Aposentadoria e Pensões existentes na época (FGV, 
web). 
18 O Colégio Nossa Senhora Aparecida foi criado em 10 de fevereiro de 1936 pelas Irmãs de São 
José, trabalhando em prol do ensino caçadorense. No início de suas atividades, apenas meninas 
podiam estudar no educandário, sendo que algumas ficavam internas e a família pagava para que 
elas permanecessem estudando e cumprindo as normas vigentes (CNSA, 1998). 
19 De acordo com documento do MEC (BRASIL. MEC, SEB, DCOCEB, 2010), sobre a educação 
básica obrigatória no marco legal, tem-se que já em 1824, com a Constituição Política do Império do 
Brasil, a instrução primária é gratuita a todos os cidadãos. A Constituição de 1934 traz que o ensino 
primário integral gratuito e de frequência obrigatória, extensivo aos adultos. A Constituição de 1937 
seguiu garantindo que o ensino primário é obrigatório e gratuito; e o Código Penal, de 1940, diz que 
deixar, sem justa causa, de prover à instrução primária de filho em idade escolar é passível de 15 a 
30 dias de reclusão e multa. A Constituição de 1946 garante que o ensino primário é obrigatório e 
oficial para todos: o ensino ulterior ao primário sê-lo-á para quantos provarem falta ou suficiência de 
recursos. 

https://pt.wikipedia.org/wiki/%C3%93rg%C3%A3o_p%C3%BAblico
https://pt.wikipedia.org/wiki/1966
https://pt.wikipedia.org/wiki/1966
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Vê-se, nesse mesmo depoimento, a associação da realidade ao sofrimento. A 

pessoa afirma sofrer, conta que chorava, porque queria ir à escola, mas isso não lhe 

foi permitido, gerando, possivelmente, algum trauma e, principalmente, a resiliência, 

que fica nítida no final de sua fala, quando diz: “o que uma criança pode fazer? 

Nada!” A resiliência, vale ressaltar, caracteriza-se pela capacidade de o ser humano 

responder de forma positiva às demandas da vida, apesar das adversidades que 

enfrenta ao longo de seu desenvolvimento (SILVA; ELSEN; LACHARITÉ, 2003). 

No momento da coleta desse depoimento, viu-se, nos olhos cansados de 1e, 

a tristeza estampada, a voz baixa e calma. Imagina-se que ela, naquele momento, 

olhava para seu passado, sentindo-se penalizada pela criança que foi, pelo 

sofrimento do qual não havia ninguém que a tirasse; e pelo que só ela sabe que 

passou e que, agora, conta à família como exemplo para que valorizem o que têm 

ao seu alcance.  Não há como esquecer e ficar imune aos efeitos das lembranças de 

humilhações, perdas, vergonha e dos sentimentos de ódio que se tenha vivido na 

infância (SILVA; ELSEN; LACHARITÉ, 2003).  O que diferencia algumas pessoas é 

conseguirem se recuperar e construir uma forma de viver que lhes permite 

responder às demandas, apesar dos prejuízos que computam. Esse parece ser o 

caso de 1e. 

Na metade do século XX, nem todas as crianças iam ao colégio. Em especial 

as meninas. A história mostra que meninas de 12 a 13 anos já eram mães e 

cuidavam do lar (MAGNABOSO, 2007). É o que se configura na história de 1b, 

representante do bairro Berger. Logo após contar que parou de estudar, ela informa 

que, na sequência, assumiu o papel de esposa e mãe, o que a distanciou de vez da 

formação educacional.  

Essa realidade também se caracteriza no depoimento de 2e (membro da 

segunda geração residente no bairro alto Bonito), que foi vítima da reprodução de 

um comportamento enraizado em sua família: “o pai não deixava nós estudá, queria 

que ficasse em casa, o pai era brabo. Eu comecei a namorá, [...] com 13 ano. Casei 

muito nova, fugi. [...] Tive meu filho com 14 anos” (2e). 

No depoimento de 1c, representante da primeira geração do bairro Santa 

Catarina, fica nítida a vinculação social, que, tal como leciona Durkheim (1978), tem-



91 
 

se com as pessoas no ambiente escolar. Ela se lembra dos nomes de suas 

professoras, ou seja, não as vê como meras profissionais que passaram pela sua 

vida, mas sim como seres sociais, que participaram de sua história e que, assim 

como ela, também tinham uma identidade. Em seu depoimento, aparecem vários 

nomes, assim como ocorre também no depoimento dos outros indivíduos dessa 

mesma família (2c e 3c).  

Mesmo com todas as limitações impostas à aquisição de conhecimento 

através do acesso a instituições de ensino, ainda assim se percebe, nos 

depoimentos dos integrantes da primeira geração, a noção que têm da estreita 

relação entre o nível de estudo e as oportunidades de trabalho. É o que se pode 

constatar no trecho do depoimento de 1d, que só conseguiu o “emprego de seus 

sonhos” por ser detentora da formação necessária para tal: “[...] meu sonho era 

trabalhar em um escritório. Na época, se fizesse até oitava série era como uma 

faculdade, [...] e meu irmão trabalhava no escritório no Tedesco20 e, casualmente, 

estavam precisando de alguém; e eu passei a trabalhar lá (1d). 

Tal como consta no segundo capítulo deste trabalho, no início da história de 

Caçador, chegaram ao município, por incentivo do governo imperial, imigrantes 

italianos e alemães. E muitas dessas famílias de colonizadores falavam seu idioma 

de origem. Dois dos representantes da primeira geração fazem menção ao fato de 

terem tido dificuldade com a língua portuguesa na escola, pois seus pais e avós, em 

casa, falavam a língua de origem das famílias. Coube à escola o papel de ensinar a 

língua portuguesa aos filhos dos imigrantes, “a escola obrigatória reduziu as línguas 

regionais e substituiu-as por uma língua comum” (CANIVEZ, 1998), no caso do 

Brasil, a língua portuguesa. 

O representante da primeira geração residente no Centro de Caçador diz que: 

“como na escola eu tinha que falar em português, era complicado, pois em casa, 

como meus avós moravam junto, todos falavam em alemão, então tínhamos que: na 

escola, falar o português; e em casa, o alemão” (1a). E assim se manifesta a 

representante do bairro Santa Catarina: “Meus pais, em casa, só falavam italiano, no 

                                            
20 A empresa Primo Tedesco S.A. começou a ser formada na década de 30, quando Primo Tedesco 
instalou, em Caçador, uma pioneira fábrica de pasta mecânica, movida por uma pequena turbina 
instalada no Rio do Peixe (PRIMO TEDESCO, web). 
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dialeto mesmo, que é muito diferente do italiano dos primeiros imigrantes que 

chegaram ao Brasil. Hoje, se falar devagar, em italiano, eu entendo tudo, é como no 

espanhol, sei ler, mas tem algumas palavras que não sei traduzir” (1c).  

Passa-se agora para uma análise detida sobre os representantes da segunda 

geração. Vejam-se trechos de seus depoimentos: 

Eu estudei até os 13 anos em Rio das Antas, a gente vinha de ônibus do 
interior, nós levantava cedo. Daí, estudei lá até a oitava série.  Na metade 
da oitava série, nós viemos pra cá [Caçador]. Eu terminei a oitava série aqui 
[...]. Da oitava, eu fui pro Paulo Schieffler, que eu fiz o meu segundo grau 
ali. Mas infelizmente eu queria ter feito mais estudo, só que daí me envolvi 
com namoro, né, e fui casar.  [...] só fiz o segundo grau completo. E não 
tenho faculdade (2b). 
Ainda quando estava na quinta série, comecei a estudar inglês, na primeira 
prova não fui bem, mas mesmo assim minha mãe colocou eu fazer um 
curso de inglês, e com o tempo comecei a gostar. Fui para o Ensino Médio 
e já fiz o Magistério [...].iniciei o curso de Letras e, nesse mesmo tempo, eu 
comecei a dar aula [de inglês] [...].e continuei dando aula, até hoje, por 24 
anos (2c). 
Fiz todo o meu ensino fundamental na Escola Básica Paulo Schieffler. Fiz 
meu segundo grau, um curso técnico, na época, na antiga FEARPE21, 
juntamente com o SENAI22. No mesmo período, fiz curso de mecânica, de 
marcenaria, desenho e elétrica. Desta forma eu estabeleci a minha 
atividade profissional, nessa área técnica [...] (2d). 

Com exceção de uma integrante (2e), que será analisada separadamente, 

pode-se afirmar que essas pessoas encontraram menos dificuldade de acesso ao 

ambiente educacional. O fator distância, por exemplo, não foi empecilho, pois, como 

reflexo da evolução da cidade de Caçador, e por motivos individuais das famílias em 

estudo, elas deixaram a vida no interior (roça) e se mudaram para a cidade, o que 

facilitou o acesso ao ambiente escolar. No Brasil, a partir dos anos 1950, a 

população urbana “passou de 19 milhões para 138 milhões, multiplicando-se 7,3 

vezes, com uma taxa média anual de crescimento de 4,1%. Ou seja, a cada ano, em 

média, nessa última metade de século, 2.378.291 habitantes eram acrescidos à 

                                            
21  A Fundação Educacional do Alto Vale do Rio do Peixe – FEARPE foi instituída em 1971 a partir de 
uma política pública do estado de Santa Catarina, voltada a garantir a igualdade de oportunidades 
educacionais. Com uma alteração organizacional, em 1997, a FEARPE constituiu, junto com a 
FUNPLOP, FUNORTE, FEAUC e FEPLAC, a Universidade do Contestado – UnC. Em dezembro de 
2009, a Universidade Alto Vale do Rio do Peixe – UNIARP foi reconhecida pelo Conselho Estadual de 
Educação como universidade autônoma, desmembrando-se, assim, da UnC. (UNIARP, Web). 
22 Para atender a demanda da indústria, que exige cada vez mais trabalhadores qualificados e 
atualizados, o SENAI Santa Catarina oferece cursos e programas customizados conforme a 
necessidade de cada empresa. O portfólio, repleto de conhecimentos técnicos, é composto por 
cursos de aprendizagem industrial, cursos técnicos, ensino médio, graduação, pós-graduação, 
extensão e qualificação profissional. Os cursos podem ser realizados nas escolas do SENAI, 
empresas ou na modalidade a distância (SENAI, web). 
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população urbana” (BRITO; SOUZA, 2005, p. 49). No trecho do depoimento da 

representante da primeira geração, a seguir, fica evidenciado o motivo pelo qual a 

família mudou-se para a cidade, abandonando o meio rural: 

E esses dois aqui [filha e neto] foi o que trouxeram nós pra cá, porque eles 
estudaram e tinham que sair, fora, daí pagar pensão dos dois era brabo e 
parar fora de casa era difícil, porque a gente não ficava sossegado, e o 
gasto era bem mais. Bem no fim, resolvemo de vende lá [interior de Rio das 
Antas] e vim embora pra cá [Caçador] (1b). 

Assim, para a segunda geração, estudar deixou de ser escolha e passou a 

ser obrigação, haja vista também uma maior observação ao cumprimento da 

legislação nacional já vigente e do artigo 20 da Lei 5.692/71, que instituiu que o 

ensino de primeiro grau seria obrigatório dos sete aos 14 anos (BRASIL. MEC, SEB, 

DCOCEB, 2010). Associada às exigências das leis, aparece a percepção, 

desenvolvida pelos pais (primeira geração), de que ser alfabetizado passou a ser 

fundamento para inserir-se no mundo do trabalho.  

Além disso, entre os anos 1970 e 1980, período em que nasceram os 

integrantes dessa geração, formar-se em uma faculdade e obter bom desempenho 

escolar eram requisitos suficientes para se conseguir uma boa colocação no 

mercado de trabalho e permanecer no mesmo emprego até se aposentar 

(TOFFLER, 1980). Assim, em meados da década de 1980, os indivíduos raramente 

mudavam de emprego ou de carreira ao longo da vida e, portanto, era muito menos 

constante a necessidade de aperfeiçoamento acadêmico, conforme se vê nesse 

depoimento:  

Quando eu já tinha 18 anos [...], eu já trabalhava na Frame23, que é a 
empresa onde estou até hoje. No ano seguinte em que concluiu o Tiro de 
Guerra, eu me casei com a mãe da V., a J.. Assim, logo em seguida tivemos 
o primeiro filho, o W., que hoje está com 33 anos. Dois anos depois, em 
1985, tivemos o segundo filho, que se chama W., e bem mais tarde, dez 
anos depois, veio o terceiro filho, uma menina, a V., que nasceu em 1994. 
Em 1997 com um problema de saúde minha esposa veio a falecer. A partir 
daí a V. passou a morar com a avó. Durante esse período eu morava com 
os meus dois filhos mais velhos, um tinha 14 anos e o outro 12 anos. Logo 
após casado, eu comecei a universidade, mas com dois filhos não consegui 
conciliar e, anos mais tarde, eu voltei à universidade. No mesmo período eu 
tive que mudar de cidade, e tive que parar a faculdade (2d). 

                                            
23 A Frame Madeiras Especiais Ltda e a Juliana Florestal Ltda formam o grupo industrial 
FRAMEPORT, fundado em 1979 (FRAME, web). 
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Percebe-se, pelos depoimentos dos integrantes da segunda geração, mesmo 

com alguns relatos de dificuldade, que estudaram e que, para eles, o acesso ao 

estudo foi mais facilitado se comparado ao que tiveram seus pais (1ª geração). 

Mesmo assim, em razão das dificuldades apresentadas por eles, houve situações 

que os levaram a preterir os estudos. Este é o caso de 2b e 2d, que parecem 

reproduzir a história de suas famílias, pois seus antecedentes também deixaram de 

estudar para constituir família.  

Ao analisar os indivíduos da segunda geração, por destoar da realidade dos 

demais integrantes dessa geração, destacou-se o depoimento do indivíduo 

representante do bairro Alto Bonito (2e). Essa pessoa permanece analfabeta e, faz-

se importante lembrar, é neta e filha de pessoas que se incluem nessa mesma 

condição: “O pai não deixava nós estudar, queria que ficasse em casa. [...] Depois 

que eu fiquei viúva eu voltei pra escola, daí não quis ir mais, porque era longe e de 

noite. Tinha que passar num mato, daí eu não quis ir mais, fiquei com medo” (2e). 

Novamente, percebe-se que, mesmo sem estudo, as pessoas, assim como 

relata 2e, percebem a relação estudo/emprego, que faz parte da mentalidade de 

uma população que, como se pode constatar no primeiro capítulo deste trabalho, se 

insere na sociedade industrial. A formação das cidades acompanhou “o acelerado 

processo de industrialização da economia brasileira, que tem como marco inicial 

mais importante a segunda metade da década de 50, quando vai-se tornando cada 

vez mais intensa com a expansão dos sistemas de transportes e dos meios de 

comunicação de massas” (BRITO; SOUZA, 2005, p. 49). 

Esse mesma pessoa diz que o que aprendeu sobre trabalho, foi com a mãe. 

Cabe lembrar que a mãe dela conta que aos dez anos já trabalhava como 

empregada doméstica. Então, a partir desse depoimento, pode-se constatar também 

a reprodução de um padrão de comportamento. A mãe, analfabeta, foi empregada 

doméstica. E a filha, que também não frequentou a escola, seguiu o mesmo 

caminho:  

Eu cuidava de casa, as vizinha vinha tomar chimarrão na casa da minha 
sogra e elas diziam: “tá loco, essa menina não vai conseguir nem lavar as 
calça do óme, não vai cuidar da casa, duvido que ela vai cuidar do óme”, 
mas eu sabia fazer tudo desde menina, aprendi com a mãe.  
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Os representantes da terceira geração demonstram, com exceção de um 

indivíduo (3e), ter encontrado o acesso ao ambiente escolar muito mais facilitado 

que as gerações de seus pais e avós. Como já foi mencionado anteriormente neste 

trabalho, três dos integrantes desse grupo de análise são do sexo feminino e têm 

curso superior, sendo que duas delas o fizeram em cidades diferentes da que 

residem suas famílias. Elas não precisaram trabalhar durante o período em que 

fizeram o curso, e suas famílias se responsabilizaram por suas despesas, como 

relata 3c: “durante a faculdade eu apenas fazia pesquisa pelo CNPq em Ciências 

Contábeis”. A análise será iniciada pelos fragmentos dos depoimentos dessas três 

jovens:  

Estudei em Caçador até o final do Ensino Médio, quando fui a Curitiba fazer 
faculdade de Direito [...], termino a graduação no final desse ano [2016], e 
pretendo já começar uma pós, mas ainda não resolvi a área. Já fiz estágios 
em escritórios de advocacia, hoje faço estágio no Tribunal de Justiça. Há 
poucos meses fiz a prova da OAB e passei, antes de me formar (3a). 
Estudei sempre no mesmo colégio. Na primeira série, minha mãe foi minha 
professora. Na primeira prova, eu já tirei uma nota dez, sempre fui uma boa 
aluna. [...] Resolvi fazer Engenharia Química e me mudei para a cidade de 
Blumenau-SC. [...] Após os três meses, terminei meu estágio [na Espanha] 
e retornei ao Brasil. Me formei em Engenharia Química e voltei para 
Caçador (3c). 
Eu comecei a pré-escola [...] em 2000. Comecei a primeira série no Colégio 
Marcos Olsen24, onde fiz até o terceiro ano do Ensino Médio. Comecei a 
faculdade em 2011 em Serviço Social e me formei em 2015.                
Atualmente estou fazendo pós-graduação e já estou quase concluindo. 
No momento não trabalho na área de formação. (3d). 

Essas garotas, com idade entre 21 e 23 anos, que compõem a terceira 

geração das famílias dos bairros Bom Sucesso, Santa Catarina e Centro, 

demonstram que sua relação com o ambiente escolar foi muito tranquila e produtiva, 

onde construíram experiências não só cognitivas, mas sociais. 

Essas jovens inserem-se em uma realidade muito diferente da de seus pais e 

avós: uma sociedade que tem como marca a globalização, o aumento da 

competitividade, a redução de custos, a qualidade e a alta tecnologia, que acarretou 

a busca de adequação dos profissionais (FERREIRA, 2007, p. 15). A busca 

                                            
24 O Colégio Cenecista Marcos Olsen teve seu início em Caçador, no ano de 1962, com a criação do 
Ginásio Caçadorense Jorge Lacerda, no dia 1º de julho de 1962. As atividades tiveram início em 
salas cedidas pelo Colégio Estadual Paulo Schieffler, passando mais tarde para a Escola Básica 
Salgado Filho. Em 1972, por doação das Damas de Caridade, o colégio instalou-se em sede própria. 
Neste mesmo ano, com a aprovação do Ensino  Médio, passou a denominar-se Colégio Cenecista 
Marcos Olsen (CNEC, web). 
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constante por eficácia e a pressão da competição têm consequências. De acordo 

com Canivez (1998), uma consequência é o interesse pelo crescimento do nível de 

instrução e de educação dos indivíduos. Outra é a exploração máxima dos recursos 

humanos, que exige que os indivíduos se tornem mais competentes. Cada um pode 

ocupar a função que deseja, desde que prove sua capacidade. 

Dessa forma, vê-se que as condições e alternativas também são definidas por 

condições exteriores, isto é, por fatores macroestruturais, como a dinâmica da 

economia e das oportunidades ocupacionais (CARVALHO, ALMEIDA, 2003, p.113). 

O perfil das famílias brasileiras, no início dos anos 2000, expressa as mencionadas 

transformações, acentuando tendências à mudança de padrões, que pode ser 

sentida, nessa pesquisa, ao se detectarem alterações de conduta dos indivíduos de 

diferentes gerações ao longo do tempo, como resposta às demandas sociais. 

A chamada era do conhecimento25, da qual fazem parte essas garotas, 

alterou a educação e exige que o saber seja cada vez mais crítico, criativo e 

contínuo, e, dessa forma, leve as pessoas a questionarem suas escolhas e seguirem 

sempre em busca de conhecimento (BRIDGES, 1995). Isso pode ser identificado no 

depoimento de 3d: “faço curso de idiomas, comecei o ano passado e estou gostando 

bastante Estou fazendo aula de canto e violão. [...] Eu sempre pretendo estudar, 

faço a pós, mas quero sempre estar estudando” (3d). Nesse mesmo sentido, 

também se manifesta 3a: “Eu pretendo ficar mais um tempo por lá [Curitiba], para 

me especializar e pegar experiência, não sei do futuro, se irei voltar pra cá [Caçador] 

ou não”. 

Ao analisar os jovens do sexo masculino desse grupo (3ª geração), veja-se o 

que afirma 3b, integrante que representa o bairro Berger:  

Eu comecei a estudar no colégio mais longe, estudei até a oitava série no 
colégio do bairro, aí passei pro colégio estadual. [...] Apesar dos meus avós 
não ter muito estudo, eles sempre incentivaram eu a estudar, porque eles 
passaram por muita dificuldade por não terem estudo, me incentivaram 
muito a estudar e ser diferente, e isso eu fiquei pra mim, tanto que no 

                                            
25 No novo padrão técnico-econômico nota-se a crescente intensidade e complexidade dos 
conhecimentos desenvolvidos e a acelerada incorporação de conhecimentos nos bens e serviços 
produzidos e comercializados. Destaca-se, sobretudo, a maior velocidade, confiabilidade e baixo 
custo de transmissão, armazenamento e processamento de enormes quantidades de conhecimentos 
codificados e de outros tipos de informação (LASTRES, et al, 2002). 
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colégio sempre fui esforçado, sempre tirei notas boas, não fiz faculdade 
porque tive filha, casei, e dei uma estacionada (3b). 

Primeiramente, situa-se esse participante na história de sua família, 

lembrando que sua avó e sua mãe (1ª e 2ª gerações entrevistadas para essa 

pesquisa) interromperam os estudos. Sua avó estudou apenas até a terceira série e 

se queixa pelo fato de que sua família não a tenha incentivado a continuar. Depois 

se casou, teve filhos e estudar tornou-se impraticável. A mãe desse indivíduo, 

representante da segunda geração, terminou o ensino médio, mas afirma não ter 

feito faculdade por ter começado a namorar, casado e tido filho.  

O jovem da terceira geração, apesar de afirmar que foi incentivado a estudar, 

depõe que parou os estudos para casar e ter filhos. Dessa forma, pode-se afirmar 

que a prática e o exemplo têm mais peso que o conselho, uma vez que ele repete a 

história de seus antecessores familiares, não ouvindo o conselho, que era o de que 

investisse em seus estudos. 

Já o jovem da terceira geração, que reside no bairro Alto Bonito, demonstra 

ter tido mais dificuldade para se manter na escola: 

Eu estudei até os 12 anos, [...] com 12 anos eu meio que deixei a escola de 
lado e fui trabalhar para ajudar a mãe. [...] Com 13 anos eu arrumei serviço 
numa empresa, eu e a mãe fomos até no Conselho Tutelar, porque eu 
queria trabalhar e queria estudar à noite, mas só dava de estudar à noite 
com 15 anos. Aí a gente foi lá no Conselho Tutelar pra pedi para 
autorizarem pra eu estudar a noite e trabalhar ao dia. Eles não deixaram, 
quase complicou, e daí eu tive que largar o serviço e estudar. Daí estudei 
mais um pouco. Quando fiz 14 anos, consegui passar pra noite, Era minha 
alegria! Estudava à noite e trabalhava de dia. Quando fiz 15 anos, arrumei 
serviço no mercado, [...] não tava dando certo, a mulher não tava deixando 
eu sair pra ir pra aula, [...] dois anos eu perdi de aula. Eu tava com 15 anos 
e tava na sexta série, foram vários anos perdidos. Daí começou a se alinhar 
quando eu fiz 16 anos, podia trabalhar fichado, [...] eu trabalhava e 
estudava e sempre ajudando a mãe. [...] Daí conheci a mãe do A. e não 
demorou muito e ela engravidou, a gente casou, eu tinha 18 anos e fomos 
morar junto, fomos pagar aluguel. [...] Eu voltei a estudar quando comecei 
na Sincol26, foi ótimo eu ter voltado a estudar. Comecei a trabalhar no pior 
setor que é no pré-corte da serraria. Trabalhei três anos e pouco lá, e eu 
pensava que eu ia trabalhar toda vida naquela função [...], por isso voltei a 
estudar. Fiz a sétima, fiz a oitava. Daí lá na Sincol abriu ensino noturno lá 
pra nós, graças a Deus finalizei o Ensino Médio (3e). 

                                            
26 A Sincol iniciou suas atividades em 12 de setembro de 1943 iniciou com uma pequena fábrica, com 
12 colaboradores em Caçador, SC. Naquela época a madeira era abundante e o controle ambiental 
não existia. Nem por isso a Sincol deixou de ser uma das pioneiras no manejo florestal e do 
reflorestamento. Seu grande potencial industrial está lastreado em uma enorme reserva própria, 
conduzida ao longo de sua existência (SINCOL, web). 
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Situando esse indivíduo na história de sua família, lembra-se de que sua avó 

não estudou, porque seu pai não permitiu. Ela relata o quanto ficava triste por ser 

impedida de ir para a escola. A mãe deste jovem também não estudou, também 

impedida pelo pai e relata que, quando veio morar na cidade, pensou em voltar a 

estudar, mas, pela distância e pelos perigos do trajeto, desistiu de seu projeto, 

mesmo sabendo que poderia conseguir um posto de trabalho melhor.se estudasse. 

Então, voltando ao jovem, no início de sua infância, devido à história de abandono 

do pai, obrigou-se a ajudar a mãe e afastar-se dos estudos.  

No primeiro capítulo desse trabalho, afirma-se que a construção e 

consequente afirmação de uma identidade se dão nos movimentos que os 

indivíduos realizam frente aos desafios do mundo. “Nesse movimento/caminhada, 

necessariamente envolvendo ações, relações e interações sociais, ocorrem 

situações de identificação e diferenciação para a consciência do sujeito” (SILVA, 

2010, p. 38). O sujeito que estamos analisando, mesmo frente a todas as 

dificuldades enfrentadas e à falta de incentivo que teve por parte da família, quebrou 

o paradigma do analfabetismo e conseguiu dar passos largos rumo a sua formação. 

A escola é um espaço que permite a socialização e institui a cidadania. Na 

escola, as pessoas “deixam de pertencer exclusivamente à família para integrarem-

se numa comunidade mais ampla em que os indivíduos estão reunidos não por 

vínculos de parentesco ou de afinidade, mas pela obrigação de viver em comum”. 

(CANIVEZ, 1998, p. 33).  O depoimento de 3c demonstra bem isso: “quando estava 

cursando Engenharia Química, notei que eu me dava melhor com pessoas que 

vieram de outras regiões, por exemplo, do interior” (3c). A partir do que essa pessoa 

afirma sobre as amizades, confirma-se que o ambiente escolar, tal como afirma 

Durkheim (1978), propicia a socialização da criança e a prepara para a humanidade. 

Essa característica também foi identificada no depoimento desse indivíduo da 

terceira geração, que já é pai e afirma que: “é complicado, né, porque [...] logo mais 

ela já vai tá crescendo, vai entrá no colégio, e ela vai entrá com um relacionamento 

com os amigos, os amigos vão ter [celular] e ela vai querer também” (3b).  

Essa fala demonstra que esse indivíduo vivenciou as relações escolares e 

sabe que aí se desenvolvem expectativas, em que as relações com o outro 
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influenciam comportamentos, pois na relação com outras pessoas, se estabelecem 

condições de mediação de valores, sentidos e símbolos. (HALL, 2015; POUTIGNAT, 

STREIFF-FERNAT, 1998; MOITA LOPES, 2006; SANTOS, SILVA, BAADE, 2016; 

LEITE, 2014). Esse pai, a partir de sua fala, demonstra compreender que, no âmbito 

da escola, “a criança escapa em parte aos pais como aos professores; ela 

desenvolve o embrião de uma vida privada” (CANIVEZ, 1998, p. 44). 

A escola cria uma espécie de espaço intermediário: “torna possível uma 

intimidade própria, fechada aos olhares de fora, e em definitivo uma certa liberdade 

de consciência” (CANIVEZ, 1998, p. 44). Essa noção fica clara no depoimento de 3c, 

que percebe a responsabilidade e o peso da escolha da carreira que seguiria, ao 

concluir o ensino médio: “O terceiro ano do Ensino Médio foi um ano que eu não 

sabia o que iria fazer, pensei em fazer algo relacionado à Matemática, Engenharia 

Civil. Até que então resolvi fazer Engenharia Química.  

Durkheim (1978), analisando a obra de Kant, já apontava para o fato de que a 

educação tinha por objeto primeiro realizar os atributos que compõem a espécie 

humana em geral, levando esses atributos ao mais alto grau de perfeição. Então, as 

famílias caçadorenses não estão equivocadas em verem na escola a oportunidade 

de ter acesso a essa “educação”, que levará seus filhos à inclusão em um mundo 

que exige cada vez mais “perfeição” e conhecimento. Os pais, assim como a escola, 

por extensão, desejam diminuir os efeitos ou preparar as crianças e jovens para uma 

realidade permeada de dificuldades. E, tendo em vista que é impossível progredir 

sem enfrentá-las, destina-se a próxima sessão deste trabalho a este tema: as 

dificuldades. 

3.2.4 Dificuldades 

Os seres humanos têm a capacidade de análise e de escolha. Dão rumo a 

suas vidas a partir do que se lhes acontece e do que pensam e querem para si e 

para os que são envolvidos em e pelas suas decisões. Uma das características mais 

genuínas do ser humano é sua capacidade de se reconstruir, ao longo de sua vida, 

de se renovar a cada nova experiência, sem, contudo, deixar de ser o que era 
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anteriormente (SILVA; ELSEN; LACHARITÉ, 2003), ou seja, sem se perder de seus 

princípios e história. 

Quadro 5 – Registro de dificuldades  

1ª GERAÇÃO 

1a  1b  1c  

Perda do irmão. 
Transporte em sua infância e 
juventude. 
 

Dificuldade para chegar até 
a escola quando criança. 
Transporte. 
Tratamento de saúde. 
Dar estudo aos filhos. 

Distância da casa até a 
cidade e várias mudanças 
da família por causa do 
trabalho do pai. 
Transporte. Perda do irmão. 
Cuidar de pessoas doentes. 

1d  1e  

Perda do pai quando ainda era criança; 
e da mãe, quando era adolescente. 
Engravidar solteira. 
Morte do marido. 
Problema no coração (cirurgia). 
 

A mãe morreu quando tinha dois anos. Tias e 
irmãs que a cuidaram. Pai muito severo. 
Ser analfabeta e depender de trabalho doméstico 
para criar os filhos e sobreviver. 
Marido que bebia e era violento. 
Separação do marido com cinco filhos para criar. 
Partos todos em casa. O primeiro aos 14 anos. 

2ª GERAÇÃO 

2a  2b  2c  

Ver os filhos não fazendo o 
que ele fez porque hoje 
ficam no celular. 

Frustração por não ter feito 
faculdade. 
Gravidez em idade precoce. 
Dificuldade para conseguir 
oportunidade de trabalho 
melhor.  

Gravidez em idade precoce. 
Foi difícil casar, criar a filha, 
estudar e trabalhar. 
 

2d  2e  

Morte da esposa. Criar os dois filhos 
adolescentes sem ela e deixar a filha de 
apenas dois anos com a avó. 
Segundo casamento não deu certo. 
Parar a faculdade para cuidar dos filhos. 

Pai violento que não a deixava estudar. 
Gravidez precoce. Morte do marido ainda 
jovem em acidente de trabalho. Criar dois 
filhos sem a presença do pai. 
Ser analfabeta e depender de trabalho 
doméstico para criar os filhos e sobreviver. 
No segundo casamento teve mais três filhos 
e o marido a abandonou grávida de um deles. 

3ª GERAÇÃO 

3a  3b  3c  

Não sabe se volta para 
Caçador ou não.  

Parar de estudar para casar 
e criar a filha. Ver a 
tecnologia tomando conta do 
mundo e as pessoas não se 
relacionando. 

Adaptar-se à vida fora do 
país e ao idioma espanhol. 

3d  3e  

Morte da mãe quando tinha três anos de 
idade. Não trabalhar na área em que se 
formou (Serviço Social). 
Tem poucos amigos. 

Ter sido abandonado pelo pai. 
Engravidou a namorada aos 18 anos. Casou  
e se separou depois de três anos. 

Fonte: ELABORADO PELA PESQUISADORA (2017) 
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Para iniciar a análise específica de alguns traços presentes nas falas das 

pessoas que representam a população de Caçador, e já que se está abordando o 

tema dificuldades, faz-se importante lembrar o conceito de resiliência, que diz 

respeito à capacidade de o ser humano se refazer das adversidades pelas quais, 

indubitavelmente, passará durante sua existência em que vive em sociedade.  

A resiliência implica mais que sobreviver a uma situação adversa ou que 

escapar de alguma privação. “Representa uma contraposição à idéia [sic] de que os 

sujeitos que crescem em ambientes adversos estão fadados a se tornarem adultos 

com problemas” (SILVA, ELSEN, LACHARITÉ, 2003, p. 148). As pessoas que foram 

entrevistadas confirmam esse pensamento, pois fizeram de seus sofrimentos o início 

de processos de mudança que as conduziram para o que são atualmente. Por 

exemplo, quando se perguntou a 1e, a representante da primeira geração do bairro 

Alto Bonito, sobre se ela mudaria algo em sua vida, ela respondeu que não, que 

nem pensa nisso, demonstrando que, mesmo com todas as dificuldades detectadas 

em seu depoimento, elas fizeram parte de seu crescimento e desenvolvimento 

pessoal. 

Como também se afirmou no capítulo primeiro, as pessoas mudam de 

comportamento de acordo com o que a realidade impõe a cada uma e de acordo 

com a interpretação individual de cada evento que se lhe apresenta. Na sequência, 

no quadro 5, apresentam-se as principais dificuldades registradas pelos sujeitos 

dessa pesquisa em seus depoimentos. 

As adversidades impostas pela realidade transformam a forma de viver e de 

se relacionar. Conforme se mencionou no primeiro capítulo deste trabalho, de 

acordo com Hall (2015), as pessoas assumem diferentes identidades em diferentes 

momentos de sua vida e nem sempre estas identidades são coerentes e 

convergentes, mas são, sim, capazes de impulsionar as pessoas à medida que 

criam um repertório de respostas possíveis às adversidades. 

A sociedade moderna, como resultado da evolução, encontra-se marcada por 

transformações importantes. Essas transformações, que ocorrem no campo social, 

político, cultural e econômico, afetam o indivíduo, pois interferem em seu 

desenvolvimento e em suas relações. “Os seres humanos se produzem na história 
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que constroem por meio dos afetos, da linguagem e da atividade, e desta construção 

configura-se o sistema psicológico, seus significados, sentidos e consciência” 

(CATÃO, 2011, p. 461). Nesse sentido, cada indivíduo está constantemente em 

construção.  

Os integrantes da primeira geração, de maneira geral, destacam problemas 

relacionados a uma vida de dificuldades em sua infância, em que o transporte e o 

acesso às instituições de ensino eram precários. Mencionam também a gravidez em 

idade precoce, pois viveram em um tempo em que a contracepção ainda era 

incipiente. Para esses indivíduos, problemas com saúde e com a morte também são 

caracterizados como dificuldade. 

Para os integrantes da segunda geração, as dificuldades se relacionam, de 

uma forma geral, aos cuidados com o futuro e comportamento dos filhos. 

Demonstram preocupação com o trabalho como forma de acesso a uma vida 

melhor. Essa geração ainda registra a gravidez precoce como uma dificuldade 

recorrente. 

Analisando, de maneira geral, os integrantes da terceira geração, detectam-se 

dificuldades bastante distintas das registradas por seus pais e avós. Esses 

indivíduos veem-se desafiados pelas exigências da modernidade, tais como 

competir em um mercado de trabalho que seleciona cada vez mais os melhores e 

com formação cada vez mais específica. Percebe-se, ainda, a gravidez em idade 

precoce como limitante do avanço que os jovens desejariam. Essa realidade 

constitui-se adversa, pois, chamados à responsabilidade pela paternidade, 

obrigaram-se a mudar os rumos desejados para suas vidas. 

Os integrantes da primeira geração manifestaram-se sobre o transporte como 

uma dificuldade enfrentada por eles, no passado, a exemplo de 1a, que conta que, 

por causa de uma dificuldade com transporte, sua família instalou-se em Santa 

Catarina ao invés de atingir seu objetivo, que era chegar ao Rio Grande do Sul:  

O meu avô era engenheiro eletricista e minha vó era da arte da cozinha. 
Meu avô ajudou a construir o Hospital Alemão Oswaldo Cruz em São Paulo. 
Como o clima da cidade [São Paulo] não era muito parecido com a região 
onde moravam [na Alemanha], resolveram  mudar-se para o Rio Grande do 
Sul. O meio de transporte que utilizaram na época era a estrada de ferro, e 
precisamente em Videira o trem quebrou. Era um povoado italiano, onde 
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foram todos bem acolhidos, e assim resolveram ficar e não seguir ao Rio 
Grande do Sul (1a). 

Esse relato também confirma o que se afirma na descrição da formação 

histórica do povo caçadorense, especialmente quando se aborda o imigrante 

europeu em que se menciona o incentivo do governo imperial à vinda dos imigrantes 

e em que se menciona que a construção da ferrovia, ligando o centro ao sul do país, 

passando pelo oeste de Santa Catarina, teve grande influência no processo de 

colonização da região. 

Devido ao fato de os integrantes das primeiras gerações das famílias 

pesquisadas terem nascido em uma época em que as famílias moravam, 

predominantemente, no meio rural, ter acesso aos serviços de educação e saúde 

tornava-se difícil. Segundo Poli (2001), a agricultura, no Brasil, foi marcada pela 

pobreza da população rural e pelo caráter de exclusão que marcou sua inserção 

social. A dificuldade para locomover-se, a pé, com carroças ou em montaria animal, 

como revelam os indivíduos em seus depoimentos, era o principal motivo para que 

deixassem de estudar ou de cuidar de sua saúde:  

Conforme precisava ir pra cidade tinha que ir a cavalo, era o meio de 
transporte que a gente tinha, ou a carroça, levava os filho era de carroça. 
Tinha que arrumar os dente, tinha que ir a cavalo sozinha, ele [o marido] 
ficava em casa com os filho e eu ia pro dentista, saía de madrugada de 
casa, ia pro Rio das Antas. De onde eu morava dava 13 quilômetros até na 
cidade, aí chegava lá ia no dentista daí voltava pra casa perto do meio dia, 
cansada. E era o meio de viver, era assim (1b). 
Após o término [dos estudos] fui de férias para essa localidade [Presidente 
Pena]27, nesse local tinha os funcionários que estavam fazendo a estrada 
de ferro, muito de seus filhos não sabiam ler e escrever, até que me 
pediram para eu ensinar eles a lerem, escreverem e as quatro operações. 
Só que imagine... uma moça com apenas 16 anos, 54 alunos, uma sala 
multisseriada. [...] Muitos desses alunos caminhavam de seis a sete 
quilômetros para ir até a escola, e a estrutura era precária, não tinha diretor. 
Todo mês eu ia para a cidade de Matos Costa em uma reunião. Tinha que ir 
num dia e voltar no outro (1c). 

As dificuldades financeiras estão entre as que mais impactam a vida dos 

cidadãos que precisam garantir o atendimento de suas necessidades básicas em 

uma sociedade desigual. “A desigualdade econômica é uma importante fonte dos 

problemas mundiais relacionados com a pobreza, a fome e a saúde” (GUIDDENS, 

                                            
27 Presidente Pena é um distrito povoado sob jurisdição da prefeitura municipal de Caçador. “De 
acordo com informações repassadas pela Paróquia São Francisco de Assis, de Caçador, a 
comunidade de Presidente Pena teve início, com a construção e inauguração da Ferrovia, em 1912” 
(CIDADE DE CAÇADOR, Web). 
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2012, p. 377). Tanto 1e quanto 2e, ambas mulheres que representam a primeira e a 

segunda geração do bairro Alto Bonito, analfabetas, trabalharam como diaristas para 

sustentar seus filhos, uma por ter se separado e a outra por ter ficado viúva, o que 

revela a realidade de que, nas classes populares,  

o emprego doméstico (ao lado de serviços executados de forma autônoma 
diretamente para o público) constitui o grande absorvedor da mão-de-obra 
[sic]  feminina, indicando tanto a permanência de papéis tradicionais para as 
mulheres no mercado de trabalho como a precariedade de sua inserção, 
uma vez que esse tipo de emprego apresenta os menores níveis de 
formalização do vínculo, jornadas de trabalho irregulares e prolongadas e 
baixa remuneração (CARVALHO, ALMEIDA, 2003, p. 116). 

A vida dessas mulheres foi marcada por dificuldades financeiras e de acesso 

a políticas públicas28 e bens culturais. A representante da primeira geração afirma 

ter conseguido moradia própria com a ajuda do segundo marido. Já a representante 

da segunda conseguiu comprar uma casa na periferia da cidade de Caçador com a 

indenização recebida da empresa em que o marido trabalhava quando faleceu, 

vítima de acidente de trabalho: “Ele era bom pra mim, ele trabalhava com trator e 

com caminhão. No dia, ele acordou às 5h e quando era 7h ele morreu. O trator 

tombou. [...]. Aqueles trator grandão, com as roda bem grandona, caiu em cima dele, 

morreu na hora” (2e). A realidade apresentada por essas mulheres parece confirmar 

o que se menciona no segundo capítulo deste trabalho. Os descendentes do 

caboclo, pobres e marcados pela desqualificação de seu trabalho em relação ao dos 

colonos no uso da terra foram marcados pela exclusão e passaram a compor 

significativa parcela dos moradores da periferia da cidade.  

A representante da primeira geração diz que “hoje eu tenho a aposentadoria, 

é um salário só, mas pra mim dá, vai levando a vida, né. Às vezes dá uma apurada, 

porque sobe a luz, água, né. O medo sempre foi de não querer incomodar meus 

filho” (1e).  

O fato de essa família ser de uma classe econômica menos privilegiada 

levanta a necessidade de uma análise mais detida sobre aspectos que dizem 

respeito especificamente a essa condição, por exemplo, as três gerações 

                                            
28 Além de fatores socioeconômicos como, por exemplo, distribuição de renda, condições gerais de 
saneamento ambiental, de trabalho, moradia e escolaridade, o acesso à água de boa qualidade é 
uma das condições essenciais para a manutenção da vida e a geração das riquezas necessárias ao 
desenvolvimento sustentável de uma nação (MACHADO, 2005, p. 551). 
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pesquisadas, dessa família, passaram por rupturas em seus primeiros casamentos. 

Todos os três separaram-se, o que parece confirmar que “as famílias pobres 

dificilmente passam pelos ciclos de desenvolvimento do grupo doméstico, sobretudo 

na fase de criação dos filhos, sem rupturas” (SARTI, 2003, p. 64).  

A mulher que representa a primeira geração da família do bairro Alto Bonito 

(1e) teve uma história de família conturbada, já que, sem a mãe, não teve um lar 

estruturado. Ela conta que “eu me criei sem mãe [...]. Eu tinha dois ano [...], daí ela 

faleceu e ficô eu e mais duas irmã minha, e nóis se criemo assim, meio pelo mundo, 

um poco c’as irmã, um poco c’as tia, um poco c’o pai”. De acordo com Magnabosco 

(2007), a prática de criar filhos alheios sempre foi bastante difundida e aceita no 

Brasil, particularmente entre a população pobre, pois a herança, em famílias 

abastadas sempre foi um nó para a aceitação de crianças rejeitadas ou sem 

amparo.  

O pai da entrevistada, a exemplo de muitos homens de sua época, analfabeto 

e vivendo no interior do município, trabalhando na roça, de acordo com o 

depoimento de 1e, obrigava as filhas a trabalhar: “E logo quando peguei uma 

idadinha, fui trabalhar né, eu trabalhava nas casa. Com dez anos, eu já era 

empregada doméstica”.  

Essa mesma mulher, ainda adolescente, aos 14 anos, viu no casamento a 

possibilidade de, como ela própria menciona, “sossegar” – “Pensei, na época, ‘vou 

casar, que vou sossegar minha vida’. Sossegar o quê?” – Segundo seu depoimento, 

problemas maiores vieram depois que se viu com um marido que bebia e que era 

violento, o que confirma a tese de que há uma “tendência cada vez maior de avaliar 

o casamento em termos dos níveis de satisfação pessoal que ele propicia” 

(GUIDDENS, 2012, p. 256-257).  

A família tradicional tem no homem o papel de provedor; e a mulher é quem 

cuida dos seus integrantes. À medida que o desemprego e a baixa remuneração 

pelo trabalho inviabilizam a divisão sexual de responsabilidades, “o projeto feminino 

de melhorar de vida pelo casamento é frustrado, enquanto o homem, impossibilitado 

de cumprir o seu papel, sente-se fracassado, enveredando muitas vezes pelo 

alcoolismo ou abandonando a família” (CARVALHO, ALMEIDA, 2003, p. 116). É o 
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que acontece na família do Bairro Alto Bonito, os relatos da representante da 

primeira geração evidenciam essa realidade:  

Sofri bastante, meu marido era muito brabo. [...] Tive cinco filho, daí se 
separemo, não dava mais, porque ele bebia. Nós brigava demais, daí eu fui 
perdendo o medo. Antes eu tinha medo, no começo, eu era bem novinha. 
Depois eu fui perdendo o medo. [...] Meu marido era trabalhador que nossa, 
mas bebia, né. Ele chegava em casa e nós “derrubava a casa”. Daí vim 
morar na cidade, vim morar com ela [a filha]. Ela já era viúva do primeiro 
marido. [...] eu c’os meu quatro filho, porque a outra já tava trabalhando 
também, a otra minha filha, que morava na cidade já trabalhava também, 
daí eu trabalhava por dia nas casa pra ajudar ela, né. (1e). 

A violência doméstica é o “abuso físico dirigido por um membro da família 

contra outro ou outros membros” (GUIDDENS, 2012, p. 254). Pelo que se pode 

evidenciar, além dela, havia os filhos, que, igualmente, eram ameaçados pela 

violência do pai. A ela coube tomar uma decisão, “perder o medo” e mudar de vida, 

ainda que essa decisão envolvesse outras formas de sofrimento, como ter que se 

mudar para a casa da filha, trazendo consigo os filhos e organizar-se para sustentá-

los através de um trabalho mal remunerado. 

Viu-se, na sessão em que se analisaram as relações de trabalho, que a 

mulher tem papel ativo no sustento das famílias. À medida que as mulheres se 

tonam mais independentes economicamente, “o casamento se torna menos 

necessário como parceria econômica do que costumava ser. A maior prosperidade 

geral significa que é mais fácil estabelecer um lar separado, se houver desafeição 

marital, do que era no passado” (GUIDDENS, 2012, p. 256). Essa realidade também 

parece se confirmar. Das entrevistadas da primeira geração, apenas 1e, como já se 

viu, separou-se do cônjuge:  

Depois que eu criei meus filho eu casei de novo. Era o motorista da lotação, 
vivemo 15 ano com ele. Separamos porque ele morreu, ficou doente e 
morreu. Depois que ele morreu que eu fui pro CAIC, eu não quis ficar mais 
na casa lá onde a gente morava junto. Eu criei dois filho dele também, aí eu 
fiquei ganhando a pensão dele (1e). 

Entretanto, os representantes da segunda geração, 2a, 2b e 2e, que vivem o 

momento histórico em que a mulher se torna mais independente, registram 

separações. As dificuldades que vêm depois de separações e rupturas em núcleos 

familiares implicam alterações nas unidades domésticas e as uniões instáveis e 

empregos incertos “levam a desencadearem-se arranjos que envolvem a rede de 

parentesco como um todo, para viabilizar a existência da família” (SARTI, 2003, p. 
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66). E todos os entrevistados que se separaram voltaram a se unir com outras 

pessoas, como forma de reconstruir ou de garantir a sobrevivência de suas famílias: 

“Hoje estou no meu segundo casamento, tenho dois filhos, M. e A.” (2a). 

“[...] por problemas de saúde, eu fui mandada embora, e daí, como eu tava 

casada [segundo casamento], não voltei a trabalhar, né. E daí cuidei mais da casa e 

dos filhos, né” (2b). 

“Daí casei de novo. Desse casamento eu tive meu filho, A., e mais duas 

filhas” (2e). 

Apenas dois sujeitos da segunda geração, 2c e 2d, não se separaram de sua 

primeira união matrimonial, mas vale lembrar que 2d ficou viúvo e também buscou 

reconstruir sua vida com outra pessoa: “No período de 1998 até 2004, eu tive uma 

companheira com quem tive o meu quarto filho, o V.. Depois, em 2004, eu voltei a 

Caçador e encerrei o matrimônio. Voltei à empresa onde comecei a minha atividade” 

(2d). 

Então, fica clara a tendência de as famílias caçadorenses responderem a 

alterações em relação à constituição familiar, destacando que, pelo que se pode 

perceber, a mulher é a protagonista no processo de resolver dificuldades a partir de 

atitude de mudança. 

Segue-se para outro ponto de análise, que tem como foco, também, a mulher. 

“[...] todas as tarefas domésticas extras, como cuidar de filhos, cônjuges e parentes 

idosos doentes significam um aumento no horário de trabalho das mulheres, que são 

consideradas ‘cuidadoras naturais’” (GUIDDENS, 2013, p. 631). A representante do 

bairro Santa Catarina relata, como uma das dificuldades de sua vida, o fato de ter 

assumido o papel de cuidadora de pessoas doentes: 

A minha experiência na vida que levei, foi cuidar de cinco pessoas doentes, 
o meu tio que era solteiro e tinha problema de asma. Cuidei de meu irmão 
durante dez anos, pois ele bebia. Também cuidei de uma tia, que veio de 
um asilo e acabou vindo a falecer quando morava comigo aqui em casa. 
Após isso cuidei de minha mãe (1c). 
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Essa mulher, além de trabalhar fora de casa, como já se soube na sessão 

anterior desse trabalho, cuidava da casa, dos filhos e ainda teve a missão de, em 

diferentes momentos de sua vida, zelar pela saúde e sobrevivência em condições 

adversas, como presenciar o sofrimento e o fim da vida de pessoas que lhe eram 

caras.  

Certamente, esses episódios deixaram marcas em sua personalidade e que 

servem de exemplo para seus familiares. Essa senhora não menciona em seu 

depoimento, mas encontra-se debilitada. Hoje é ela quem precisa de cuidados. No 

dia da entrevista, ela respirava de maneira ofegante, a voz fraca, denunciando sua 

condição física debilitada. E os familiares ali presentes (filhas, marido e neta) 

manifestaram carinho e zelo pelo estado dela, orientando-a a falar devagar, sem 

pressa. Percebeu-se um grande carinho por ela, que aceitou de bom grado essas 

manifestações. 

Há outro traço que aparece como gerador de dificuldade: o acesso ao 

trabalho. A representante da segunda geração da família do bairro Berger assim se 

manifesta em relação a sua inserção no mercado de trabalho: 

Uma vez eu gastei um solado de sapato de tanto caminhar atrás de 
trabalho, porque daí eu fiquei desempregada, fui mandada embora, porque 
eu fiquei com lesões de esfôrços repetitivos, de trabalhar muito. De todo dia 
juntando madeira numa esteira, me deu lesão nos pulsos. E quando eles 
souberam que eu tava doente, eles me mandaram embora. E eu não 
conseguia trabalho, não conseguia, porque eu não tinha experiência no 
comércio. Eles olham e dizem: “você tem experiência?” Não tem 
experiência, você não pode trabalhar. Então eu sofri muito e por esse fato 
de eu ter estudado, feito curso de secretária e nunca consegui atuar por 
falta de oportunidade, então eu não gosto muito daqui [Caçador] por isso 
(2b). 

O fato de ter tido dificuldades em relação ao trabalho faz com que essa 

pessoa transfira uma imagem negativa à cidade em que reside, Caçador. Essa fala 

permite concluir que, para ela, um lugar bom para se viver é aquele em que o 

trabalho é facilitado e as oportunidades sejam justas para todos. Como se 

mencionou na sessão em que se analisaram as relações de trabalho, sem ele, 

prevalece o receio de tornar-se anônimo perante a sociedade, o desemprego é 

prejudicial principalmente por causa do status social, e não apenas do financeiro. Os 

prejuízos emocionais do desemprego prolongado repercutem na sociedade e nos 
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relacionamentos humanos, gerando consequências negativas, como se vê no 

depoimento lido. 

Passa-se agora para outro ponto de análise: a pobreza. A escassez de 

recursos materiais e financeiros favorece o acúmulo de estressores que, muitas 

vezes, produzem uma cadeia de riscos capazes de reduzir e/ou destruir as 

possibilidades de resposta positiva da criança pobre às adversidades que vivencia, 

colocando-a, cada vez mais, em desvantagem. (SILVA; ELSEN; LACHARITÉ, 2003). 

“Esta cadeia geralmente começa com [...] as dificuldades e limitações na fase de 

escolarização e pode culminar com o desemprego crônico, ou mesmo o sub-

emprego [sic] com salários insuficientes, na idade adulta” (SILVA; ELSEN; 

LACHARITÉ, 2003, p. 152). Analisando-se a evolução da família residente no bairro 

Alto Bonito, vê-se que a integrante da primeira geração (1e) não estudou e obrigou-

se a trabalhar como doméstica a partir dos dez anos. Sua filha, 2e, não teve 

resposta positiva e novamente aceitou uma condição de desvantagem: não estudou, 

conformou-se com a vida com limitações econômicas e sociais e a um trabalho com 

baixa remuneração. Finalmente, a terceira geração (3e) quebrou esse paradigma, 

estudou e continua em busca de formação para garantir uma melhor qualidade de 

vida. 

A presença, no temperamento da criança, de flexibilidade, confiança e 

capacidade de buscar ajuda exterior é resultado do contexto afetivo, em que a 

criança vive seus primeiros anos (SILVA; ELSEN; LACHARITÉ, 2003). É necessário 

que exista um clima familiar que aporte a segurança necessária para que a criança 

desenvolva a confiança em si mesma e nos outros: 

Eu aprendi muita coisa com minha mãe e minha vó. Eu acho que eu sou um 
rapaz educado e esforçado, graças a quem me criou, que foi a mãe e a vó, 
né. Quando eu não tava com a mãe, eu tava com a vó, então o contato com 
o pai eu tive bem pouco, ele vinha passear aqui em casa só. Quem me criou 
mesmo foi a mãe, do jeitinho dela, meio envergonhadinha, mas acho que 
me criou bem (3e). 

Esse fato confirma o que se apontou no capítulo primeiro desse trabalho. As 

pessoas mudam ao longo de sua trajetória. Elas vão dando respostas às 

configurações que a vida vai assumindo e demonstram, enfaticamente, que, quando 

os seres humanos agem no ambiente, introduzem modificações não somente neste 
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ambiente, mas em si próprios (CATÃO, 2011). Nesse caso, felizmente, modificações 

positivas, que levam à melhoria na qualidade de vida. 

As pessoas entrevistadas vivenciaram a experiência da perda de alguém da 

família. A morte, para os que a mencionaram, foi associada à oportunidade de união 

e crescimento da família, ou seja, não a mencionam como algo negativo ou como 

algo insuperável. “A família busca um significado para o evento da morte e a partir 

disso tentar reconstruir a vida ou construir uma nova vida. A explicação da morte 

como sendo de caráter natural e inevitável também aparece como uma forma 

positiva de se significar o evento” (BOUSSO et al., 2011 p. 401). 

As famílias caçadorenses pesquisadas demonstram lidar com o sofrimento da 

forma como lhes é possível, com resignação. As ações de enfrentamento são 

limitadas pela pressão do evento, pelo sistema de crenças predominante e pela 

avaliação de recursos disponíveis para enfrentá-los (BOUSSO et al., 2011 p. 402). 

Todos seguiram, com resiliência, em direção à união da família e ao progresso 

individual para se fortalecerem ante a falta de entes queridos. 

Nesse contexto, novamente a análise converge para o papel que a família 

representa na história individual. A família exerce, para as pessoas entrevistadas, 

um papel fundamental no processo de encontrar solução e buscar por apoio. 

Carvalho e Almeida (2003) falam que a família tem papel amortecedor sobre os 

problemas enfrentados pelos indivíduos. E, na realidade que se analisa, essa 

tendência se confirma. A família caçadorense, realmente se caracteriza como a 

instituição que amortece os problemas e que dá alento, segurança e motivação para 

que se prossiga na construção das histórias individuais e coletivas. 

3.2.5 Aspirações e Relações entre Passado e Presente 

Retomando as ideias iniciais desse trabalho, constata-se que os indivíduos 

diferem uns dos outros, não somente em sua constituição biológica, mas, sobretudo, 

pelas experiências acumuladas nas diferentes etapas de suas vidas, que lhes são 

pessoais. Bergamini (1990) ressalta que existe uma maneira particular pela qual 

cada ser humano leva a sua existência. E essa maneira estará sempre vinculada ao 

contexto em que se insere cada indivíduo. 
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Os incontáveis objetivos motivacionais e as diferentes maneiras de persegui-

los deixam claro que cada pessoa tem seus objetivos, suas expectativas em relação 

às possibilidades de alcance desses objetivos, chegando mesmo a personificar as 

múltiplas facetas e variações típicas do fenômeno da motivação humana 

(BERGAMINI, 1990, p. 24).  

Há, no ser humano, um duplo ponto de vista, de um lado está a sensibilidade; 

e de outro, a razão. Baseado em Kant, Souza (2009, p. 43) afirma que “da primeira 

emergem as inclinações, ao passo que da segunda, em oposição às inclinações, o 

dever. Da razão e do dever brota ainda a lei moral, que se opõe firmemente ao 

desejo de felicidade do homem estritamente fundado na sensibilidade”.  

Assim, as pessoas, a exemplo dos sujeitos dessa pesquisa, manifestam, 

mesmo que nas entrelinhas de suas falas e atitudes, suas aspirações, que vêm 

sempre vinculadas ao que é bom não apenas para si, mas para todas as pessoas 

que lhes são caras e, por extensão, para a sociedade como um todo. 

Dentre as aspirações mencionadas pelos entrevistados, predominam as 

voltadas ao trabalho e formação. A união da família aparece implicitamente em 

todos os discursos, pois a preocupação com a tomada de decisões sobre que rumo 

dar a suas vidas se volta, não somente para as consequências para si, mas também 

para os que lhes estão próximos e serão influenciados por essas decisões. 

Para os integrantes da primeira geração, as aspirações giram em torno de 

saúde, trabalho e formação, nesse caso, não sua, mas de seus filhos e netos. Para 

os da segunda, as preocupações apontam, igualmente, para trabalho e formação, 

mas dessa vez, sua e de seus filhos. Entre esses indivíduos é mencionada também 

como aspiração a união entre os membros da família. Já os jovens sujeitos que 

representam a terceira geração pensam em seus futuros, associando o sucesso que 

almejam à sua formação profissional e à carreira que seguirão, assim como criar os 

filhos (quem já os têm) e tomar decisões sobre permanecer ou não em sua cidade 

de origem. 
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No quadro seis, a seguir, registram-se traços identificados como reveladores 

das aspirações futuras dos participantes da pesquisa, os quais serão analisados na 

sequência. 

Quadro 6 – Registro de aspirações  

1ª GERAÇÃO 

1a  1b  1c  

Cuidar dos negócios da 
família 

Dar estudo aos filhos. Ver as pessoas com 
formação. 

1d  1e  

Ver o filho e netos felizes. Não incomodar os filhos e ter saúde. 

2ª GERAÇÃO 

2a  2b  2c  

Manter a família unida. 
 

Que os filhos não passem o 
que ela passou para 
conseguir trabalhar. Que os 
filhos adquiram uma boa 
formação. 

Ver a filha encaminhada, ser 
exemplo para ela. 
Sempre batalhar para 
conquistar seu espaço. 

2d  2e  

Formar os filhos. 
Responsabilidade com os filhos. 

Criar os filhos. 

3ª GERAÇÃO 

3a  3b  3c  

Fazer uma pós-graduação. 
Permanecer em Curitiba até 
adquirir experiência 
profissional. 

Criar a filha com amor. 
Incentivá-la a estudar 
sempre. 
Voltar a estudar e fazer 
graduação. 

Voltar a morar na Espanha. 

3d  3e  

Quer sempre continuar estudando. 
 

Quer crescer dentro da empresa.  
Criar o filho. Fazê-lo estudar. 

Fonte: ELABORADO PELA PESQUISADORA (2017) 

Os integrantes da primeira geração não mencionam brincadeiras quando 

relatam sua infância. “Ir à escola e desfrutar dos conhecimentos moralistas da época 

[pós-Revolução Industrial] era reservado a poucos. Aos demais, o ingresso no 

mundo do trabalho lhes cortava o direito ao sentimento de infância (AIRÉS, 1978 

apud MAGNABOSCO p. 50). Essa realidade se evidencia no que diz a 

representante da primeira geração do bairo Alto Bonito: 

Brincar, quase não brincava, porque não deixavam né, era um tempo que 
os pais não deixava a gente brincar, não podia se reunir com ninguém, com 
criança, com nada, era só em casa fechado. Eu sou daquela que eu nunca 
brinquei. É assim minha vida, foi assim! (1e).  
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Conforme se menciona na fundamentação desse trabalho, a cultura é o 

conjunto de ações e consequências de ações humanas. Dessa forma, pode-se 

inserir a brincadeira como uma prática cultural, tendo por base o contexto em que se 

forma a identidade dos integrantes de um grupo. “Por intermédio da brincadeira, 

pode-se investigar tanto fenômenos da ordem da constituição da cultura como dos 

relacionamentos” (MERIZIO, GARCIA, PONTES, 2008, p. 124).  

“A brincadeira cooperativa é o elemento semente do trabalho em equipe, da 

troca, da interação social, e da possibilidade de compartilhamento da vida”. 

MAGNABOSCO, 2007, p. 10). Os integrantes da segunda geração contam como 

lhes foi importante brincar e conviver com os amigos e irmãos; e identificam muita 

diferença entre a forma como brincaram quando crianças (anos 1970-1980) e como 

seus filhos brincaram ou brincam (anos 1990-2000): 

Eu nasci em Caçador no ano de 1970, sempre morei aqui. [...] Na época em 
que eu tinha dez anos de idade, nós brincávamos até as onze horas da 
noite na rua, hoje não é mais assim. Não existia celular, então, pra mãe 
saber aonde estava, era difícil, era no grito (2a). 
A parte boa mesmo foi a infância, porque era aquela época que a gente 
viveu lá, sem compromisso, lá na roça. Eu tava falando com o E., ainda 
essa semana, eu disse: “Filho,  a parte boa é o tempo da infância. Olha a 
mãe, lá, que nós ia brincar”. [...] as brincadera das criança hoje é um celular, 
um computador. Eu não, eu brincava de cipó, de canoa nos riacho. Coisas 
diferentes, ia cedo pra fora, era sete, oito hora, nós tava lá, brincando, 
pulando na água. Hoje não tem mais isso, as criança da gente nem sabem 
às vezes o que que é isso, né?  Então, mudou bastante... (2b). 
Eu nasci em 1973, tive uma infância privilegiada. Não se ficava dentro de 
casa, mas sim brincávamos na rua onde era totalmente diferente do que 
vemos hoje, vemos que hoje as crianças não brincam como antigamente, 
por exemplo, brincar de casinha, cozinhar o fubá em cima de latas, subir em 
árvore, andar de bicicleta, pular tábua. Os lugares eram seguros, dava para 
brincar na rua. Onde eu morava não passava carros, tínhamos bastante 
vizinhos e todos brincavam na rua (2c). 

Parece, para esses indivíduos, que se divertiram mais que seus filhos e 

sentem pena por eles não terem a mesma oportunidade de vivenciar isso. Mesmo o 

integrante da terceira geração (nascido nos anos 1990), representante do bairro 

Berger, que já é pai, faz considerações sobre a preocupação que alimenta em 

relação às formas de brincar que vê para a filha, de apenas dois anos, em relação 

ao que viveu em sua infância: 

As brincadeiras que tinha na minha época já não têm para minha filha. Ela 
não vão mais brincar de esconde-esconde, não vão mais jogar uma bola, 
porque não tem mais aonde fazer isso. A criança vai brincar no meio da rua 
e passa um carro ali, já não tem mais essa oportunidade que eu já tive de 
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brincar. Gostava demais de brincar quando eu era criança, de bola, brincar 
com os colega e com os vizinho. E hoje, já pra minha filha, vejo que é 
diferente, o mundo da informação e da informática tomou conta. Na minha 
época era mais computador, quem tinha computador era “a criança do 
bairro”. Hoje já é o celular, todo mundo quer ter o celular, a ostentação do 
momento é quem tem o celular melhor. Eu lembro que todos davam risada 
de quem tinha o celular maior, era bonito ter um celular pequeno; e hoje 
quem tem um celular maior é quem “tá apavorando”. [...] a pessoa não olha 
nem mais pra rua que tá atravessando e tá olhando para o celular, isso é 
uma coisa que tá atrapalhando, tanto pra pessoa e tanto pra empresa, a 
pessoa hoje tá focada só em celular, não foca mais em estudo nem no lazer 
dela mesma, ela mesmo tá se fechando (3b).  

Os adultos demonstram, a partir de suas falas, um saudosismo e uma 

valorização do passado. A infância que eles viveram e a que seus filhos vivem é 

muito diferente. Percebem-se pais preocupados por verem seus filhos com mais 

acesso a recursos que eles não tiveram quando crianças e temem pelo que isso 

possa resultar no futuro dos filhos. Esses pais, por viverem em uma época com 

maiores privações, sendo que alguns precisaram trabalhar desde cedo, veem que 

“seus filhos vivem uma infância com menos dificuldades, a qual está centrada na 

escola e no acesso rápido à informação, ao invés de no trabalho” (MACÊDO el al., 

2009, web).  

Essa realidade preocupa os pais, pois veem os filhos como sujeitos para o 

futuro. Já as crianças veem-se como sujeitos do presente e vivem seu momento, 

como é próprio da infância, sem se preocupar com o futuro, tarefa que cabe aos 

adultos, que tentam convencê-las da importância de começarem, o quanto antes, a 

pensarem nos rumos que suas vidas poderão assumir se não se centrarem no 

estudo e desenvolvimento de competências importantes para o trabalho. Aqui 

parece se confirmar que “Os pais se queixam e não compreendem por que seus 

filhos não os respeitam e obedecem, considerando as crianças de hoje preguiçosas 

e desobedientes. Por sua vez, as crianças não compreendem os valores de seus 

pais” (MACÊDO et al, 2009, web).  

Quanto a brincar, o sujeito a seguir, da terceira geração do bairro Alto Bonito, 

difere um pouco da realidade em que se inserem os demais sujeitos pesquisados da 

sua geração, pois, como se viu quando se analisaram as relações de trabalho, ele 

teve de trabalhar para ajudar a mãe e a avó. A relação com o brincar foi ameaçada 

pelas necessidades da família, que o obrigaram a deixar de ser criança e inserir-se 

no mundo do trabalho: 
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Em relação a amigos, até os 12 anos eu tinha os amigos e brincava, daí, 
dos 12 aos 17 anos, praticamente só trabalhando. A gente brincava de 
correr na rua, de jogar bola, eu brincava bastante com meu primo [...], nós 
brincava bastante e praticamente temos a mesma idade. Quando nós ia pra 
casa da vó, era uma alegria, isso eu tinha oito anos e ele tinha quase dez 
anos, tanto que a gente sempre conviveu junto, somos que nem irmão, 
começamo a trabalhar junto nos mercado, até, na verdade, eu comecei a 
trabalhar [...], foi ele que arrumou. 

Voltando agora a atenção para o que os sujeitos dessa pesquisa afirmam 

sobre o trabalho como aspiração, vê-se que uma boa colocação no mercado de 

trabalho está muito presente nos depoimentos das pessoas entrevistadas, não 

apenas para si próprias, mas, sobretudo, para seus descendentes.  

Os pais desejam que seus filhos não dependam de outras pessoas ou tenham 

uma vida dificultada por problemas financeiros, assim, aspiram que consigam 

estudar e ocupar um posto de trabalho bem remunerado, já que “o trabalho é central 

na sociedade contemporânea, e o emprego quase sempre é um pré-requisito para 

viver uma vida independente” (GUIDDENS, 2013, p. 640). Isso se pode constatar no 

depoimento a seguir: 

Tudo que eu quero passar pra minha filha é que ela tenha esse estudo, que 
ela tenha essa percepção [de] que ela não deixe os estudos, de ela 
aprofundar, porque se ela não tiver isso, na competição de hoje, onde todo 
mundo tem a informação, todo mundo tem se aprofundado, e só vai ter a 
oportunidade aquele que está mais preparado. Então, nessa questão, eles 
[os pais] me passaram isso, que eu herdei, e vou passar para minha filha 
também (3b). 

Esse foi o depoimento de um integrante da terceira geração que já é pai. 

Pode-se perceber a transferência da mesma preocupação que seus antecessores 

tiveram em relação a ele para que tivesse assegurada, através do estudo e da 

formação, a garantia de um futuro melhor. 

Quanto às expectativas registradas pelos integrantes da terceira geração, 

sobre adquirirem competências profissionais e formação, assim se manifestam: 

Eu nasci em 1995, tenho 21 anos. [...] termino a graduação no final desse 
ano [1916] e pretendo já começar uma pós, mas ainda não resolvi a área. 
[...] Eu pretendo ficar mais um tempo por lá [Curitiba], para me especializar 
e pegar experiência, não sei do futuro, se irei voltar pra cá [Caçador] ou não 
(3a). 
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[...] só vai ter a oportunidade aquele que está mais preparado, então, nessa 

questão, eles [os avós] me passaram isso que eu herdei e vou passar para minha 

filha também (3b). 

Eu sempre pretendo estudar, faço a pós, mas quero sempre estar estudando 

(3d).  

Eu voltei a estudar quando comecei na Sincol, foi ótimo eu ter voltado a 

estudar. [...] graças a Deus finalizei o Ensino Médio (3e). 

Vê-se, a partir do que mencionam esses jovens, que eles reconhecem a 

importância de investirem em sua formação e que esse investimento lhes garantirá 

um futuro melhor, sendo essa a principal razão de suas escolhas e atitudes 

presentes.  

Uma dessas jovens, a respeito do que observa sobre o passado e o futuro de 

sua cidade, diz que “sempre noto diferença a cada vez que volto a Caçador, notei 

que, nos últimos anos, a cidade se desenvolveu bastante já. Outra coisa que notei 

foi que meus amigos que se formaram fora, hoje estão retornando a Caçador” (3a). 

Afirma-se, nesse trabalho, que a identidade diz respeito à fusão sempre 

dinâmica de traços que caracterizam, no tempo e no espaço, de maneira 

inconfundível, uma pessoa e sua identidade individual e coletiva. Essa leitura de 

comparação entre passado e presente se dá em praticamente todos os 

depoimentos. Não importando a idade, em algum momento, as pessoas comparam 

a forma como viveram com o que veem no presente. E a jovem 3a, mesmo em tão 

tenra idade (21 anos), mostra como já observa alterações no ambiente que a cerca e 

se vê como sujeito histórico, que assiste e participa das transformações da 

sociedade em que se insere.  

O jovem da terceira geração que representa o bairro Berger também dá prova 

disso ao afirmar que:  

No geral vejo uma cidade boa de morar, cresceu através dos anos. No 
começo, quando eu era pequeno, via muitos terrenos baldios, até dentro do 
bairro mesmo. Hoje se vê pouco espaço, até pra brincadera, não tem mais 
onde criança brincar. Se você não tem uma casa com terreno, não tem mais 
o que fazer. No meu tempo tinha um campinho para jogar bola, tinha onde 
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você sair com os amigo brincar, e hoje não existe mais isso, hoje os espaço 
tão preenchidos, a cidade cresceu, a população cresceu; e os espaço de 
terrenos baldios ficou mais escasso (3b). 

Voltando-se a atenção para a integrante da primeira geração, representante 

do bairro Berger, percebe-se a análise temporal que ela faz no que diz respeito às 

formas de integração e convivência social:  

Sobre diversão, na época [anos 60], era muito pouco, né, mas era mais 
divertido que hoje, jogavam bola, tinha baile, festa. Quando dava festa de 
igreja, a gente não perdia as festa. Aqui [Caçador] eu não vou nem em 
festa. Não perdia festa de igreja, pegava a carrocinha e ia. Nós se 
conhecemo [ela e o marido] de festa de igreja, casamo em 15 de fevereiro 
de 1969. Tamo quase chegando nos 50 anos de casado (1b, grifo nosso). 

Assim como quando se falou sobre as formas de brincar, percebe-se, 

conforme trecho destacado na fala dessa integrante da primeira geração, a 

tendência de as pessoas julgarem que o que viveram é melhor do que o que veem 

no presente, como realidade para seus descendentes. 

Sobre permanecer ou não na cidade de origem, em que as famílias 

construíram suas histórias, percebe-se uma tendência à autonomia e coragem para 

mudar o curso da história, sem reproduzi-la, mas agindo de forma diferente. Isso 

transparece na fala da integrante da terceira geração do bairro Santa Catarina, que 

diz que: “Eu gostaria muito em um dia voltar a morar na Espanha” (3c). Essa jovem 

viveu a experiência de morar por um curto período de tempo nesse país, durante a 

execução  de um estágio, por apenas seis meses; e, implicitamente, percebe-se que 

ela o compara com o Brasil, por isso sente-se impulsionada a voltar. 

Sobre mudar, também a jovem que representa o centro diz que não sabe do 

futuro, que não sabe se voltará para Caçador ou não depois de se formar. O fato de 

falarem sobre permanecerem ou não em sua cidade de origem demonstra que se 

sentem impulsionadas a voltarem (ou permanecerem) e construírem suas histórias 

próximas a suas famílias.  

No entanto, suas experiências significativas em outros ambientes motivam-

nas a levantarem a hipótese de mudarem de cidade para dar continuidade a seus 

projetos pessoais. Elas já testaram isso em suas vidas e veem que é possível. E isso 

demonstra, novamente, o apoio da família, pois elas sentem que, se tomarem 
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realmente a decisão de se distanciarem, obterão o aval de seus familiares ou não 

mencionariam o assunto próximas a eles. 

Uma das integrantes da primeira geração, a que representa o bairro Alto 

Bonito, manifestou, como sua principal aspiração, o desejo de “não incomodar os 

filhos”. Ela afirma em seu depoimento que é uma pessoa de saúde frágil e percebeu-

se que sua preocupação, no momento da coleta da entrevista, não era com os 

outros, mas consigo própria: 

Sobre os tempo de hoje em dia, nóis vemo mais diferença, porque hoje nóis 
tamo mais sossegada agora, né, já tamo veio, tamo só doente, e eu só fico 
em casa. Aqui [casa da filha] fazia uns três ou quatro mês que não vinha. 
Eu moro lá em cima, perto do CAIC, eu moro sozinha [...] só eu e Deus. [...].  
Que eu sou bem doente, eu sou, né. Tem dias, quando eu posso fazer as 
coisa, eu faço, tem dias que eu não posso, eu não faço. Tem dias que eu 
não posso andar e vou deitar, fecho a porta e vou deitar, pelo menos em 
casa a gente se governa, né. [...] Teve uma neta que morou um tempo 
comigo, aí casou e fez a casa dela, eu disse: “agora, se vire” (1e). 

Ao afirmar que hoje a vida é mais sossegada, essa pessoa se baseia em seu 

passado, em que teve que, além de trabalhar muito fora de casa, organizar uma 

rotina de cuidado com marido e filhos em casa. No momento em que se fez essa 

pesquisa, ela afirma que mora sozinha. Sua responsabilidade, portanto, nesse 

momento é consigo, somente. A fase em que ela se encontra, a maturidade da 

terceira idade, parece despertar nela o desejo e a necessidade de cuidar de si e 

colocar-se como prioridade, fazendo somente o que seu corpo permite. 

O depoimento dessa pessoa também aponta para o fato de que ela ter 

construído sua história enfrentando muitas dificuldades lhe dá condições de exigir 

que seus descendentes ajam com proatividade. Prova disso é o fato de dizer para a 

neta que “se virasse”, pois, a partir de sua história de vida, sabe que isso é possível, 

que a juventude permite às pessoas que lutem por alcançar seus objetivos e que 

não esmoreçam frente às dificuldades, tal como ela o fez. 

Ainda em se tratando de saúde, a representante da primeira geração do 

bairro Berger afirma que “pra criar os filho, sobre saúde, eu não tenho que me 

queixar, apesar da gente morar no interior, era só mais difícil pra gente o meio de 

transporte, mas sobre a saúde era muito mais sadio, era muito pouco que levava em 

médico, antibiótico nem existia, era chá caseiro (1b). 
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Essa pessoa, novamente, tece uma análise temporal. Segundo se menciona 

neste trabalho, a cultura é alterada com o passar do tempo. Em decorrência do 

progresso tecnológico, muitos traços são acrescidos à cultura e alguns podem cair 

em desuso, por passarem a ser considerados ultrapassados pelo grupo. Ela, em seu 

depoimento, deixa clara sua análise em relação ao que pensa. Ela deixa 

transparecer a ideia de que nos tempos idos, em que não havia tantos 

medicamentos químicos, em que a alimentação era produzida por eles próprios, na 

roça, havia menos problemas de saúde e as pessoas eram mais resistentes às 

doenças e respondiam melhor a tratamentos simples, como chás de ervas 

medicinais.  

Em recente pesquisa, constatou-se que a presença das ervas aromáticas e 

medicinais continuam presentes no meio rural, passando de geração a geração na 

região do Alto Vale do Rio do Peixe: “Todas as propriedades visitadas apresentam 

cultivo de plantas condimentares e aromáticas e 89,58% julgam ser importante 

cultivá-las e manejá-las [...], elas geralmente são cultivadas em pequenas áreas ou 

apenas exploradas como extrativismo” (JUNG, 2015, p. 55).  

Cada passo que se dá rumo à concretização de objetivos individuais, constrói-

se um caminho de mudança, que transforma e altera as relações, mas que, em 

hipótese alguma, as anula. As pessoas entrevistadas deixam a prova de que, para 

cada ação há uma reação. E é a partir dessas reações que se faz história. 



CONSIDERAÇÕES FINAIS 

A análise sobre o que os sujeitos destacados para essa pesquisa afirmam 

permitiu identificar sinais que apontaram para a presença de significados sociais e 

de experiência, passíveis de análise e de interesse sociológico e linguístico, de 

caráter interdisciplinar e, portanto, de acordo com o que o programa de mestrado 

para o qual se apresenta esse trabalho. Também na direção dos objetivos do 

programa, essa pesquisa leva em consideração os princípios de desenvolvimento e 

da qualidade da vida humana individual e associada. 

Essa pesquisa torna-se importante especialmente porque permitiu 

compreender práticas singulares e coletivas. Permitiu a observação de que, 

individualmente, o conceito de si orienta ações pessoais, mas, em sociedade, as 

identidades individuais e as percepções que cada indivíduo constrói direcionam 

movimentos que refletem nas configurações de um ou de vários grupos. Esse 

processo resulta na consolidação da cultura local, que está inserida no ambiente 

regional e global. 

Ações como analisar fatos anteriores, identificar episódios e refletir sobre o 

passado exigiram grande esforço por examinar e entender histórias pessoais e 

individuais inseridas em um ambiente coletivo, a cidade de Caçador-SC. Os 

depoimentos coletados permitiram perceber que, no decorrer da história das famílias 

caçadorenses pesquisadas, homens e mulheres, crianças, jovens, adultos e idosos 

contribuíram para produzir e/ou reproduzir o mundo social em que se inserem, tanto 

cotidianamente como em longos períodos de tempo. 

A palavra, nesse contexto, configurou-se como revelação de valores 

fundamentais para as pessoas que participaram dessa pesquisa, para as quais 

esses valores se explicitam e se confrontam entre as gerações. Esse trabalho 

permitiu constatar que as pessoas se constroem e se afirmam em movimentos que 

realizam frente aos desafios da realidade em que se inserem. Suas ações, relações 
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e interações sociais ocorrem a partir de situações com as quais se identificam ou se 

diferenciam, o que lhes permite a conscientização sobre seu valor como sujeito. 

Para esse estudo, foi necessário, inicialmente, pesquisar a formação humana 

de Caçador,SC dentro de preceitos históricos. Foi pesquisada a constituição de sua 

população, iniciando pelo povo Kaingang, seguindo para o caboclo que aí viveu, e 

para os imigrantes que se instalaram posteriormente e garantiram o crescimento 

socioeconômico da região. Assim, essa etapa do estudo permitiu conhecer o 

caminho percorrido para que se constituísse o elemento humano que aí vive, 

permitindo uma visão do processo histórico que levou à realidade construída e que 

se apresenta na atualidade, momento em que este trabalho é produzido.  

Com esta etapa da pesquisa, percebeu-se que todos os feitos rumo ao 

“progresso” tiveram um preço, como a devastação quase total da floresta nativa de 

araucárias e o extermínio da população dos primeiros habitantes que aqui viviam, no 

caso, os índios Xokleng. Assim, fica a inquietante dúvida sobre até que ponto o 

conforto de que se dispõe atualmente, no século XXI, compensa os danos do 

passado. Somente através do conhecimento é que a reflexão se faz possível, e, se 

não é possível mudar o passado, compreender o presente é fundamento para agir 

de maneira a não cometer “erros”, para que o desenvolvimento se promova, sim, 

como a evolução, tão desejada e necessária, mas de forma sustentável e de forma 

cada vez mais humanizada. 

As análises sobre a história da formação humana da sociedade caçadorense 

foram desenvolvidas para dar a base fundamental na direção de se reconhecerem 

as origens de sua população. Dessa forma, ficam abertas possibilidades de 

aprofundamento, por exemplo, até que ponto se podem perceber traços da 

personalidade do caboclo (brevemente descrita neste trabalho, mas forte 

constituidora da população local) na sociedade atual? 

A história de vida de cada um dos indivíduos que aceitaram participar dessa 

pesquisa é entremeada por avanços e percalços; os depoimentos constituem-se de 

recortes considerados importantes por eles, por isso os mencionaram. Aparecem 

nomes de pessoas importantes em suas vidas, familiares, instituições de ensino, 

amigos e locais de trabalho, traduzindo experiências de vida em um ambiente 
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compartilhado com ”o outro”. Assim, essas pessoas estão, simultaneamente, 

construindo suas histórias e, simultaneamente, participando da evolução da 

comunidade em que se inserem, influenciando e recebendo influências, num 

processo contínuo. Para que fosse possível delinear traços de identidade, trabalhou-

se com uma categorização sob as seguintes dimensões: família e religiosidade, 

relações de trabalho, formação educacional, dificuldades e aspirações e relações 

entre o passado e o presente.  

A família foi identificada como um dos traços mais marcantes na estrutura da 

identidade dos sujeitos da pesquisa. Para eles, a instituição familiar é concebida 

como valor prioritário e aparece como espaço privilegiado de socialização, divisão 

de responsabilidades e prática de valores religiosos e de conduta moral. Essa 

instituição, para as famílias caçadorenses, representa não só a sobrevivência, mas a 

busca coletiva por garanti-la. Configura-se, ainda, como o ambiente onde se inicia a 

construção da cidadania, pois aí é o primeiro espaço de convivência onde se 

aprendem direitos e deveres e papéis sociais. 

Todas as famílias pesquisadas não tiveram temores em abrir as portas de 

suas casas para socializar sua história. Entretanto, sabe-se que há, na sociedade 

caçadorense, famílias marginalizadas, as quais interferem significativamente na 

construção de identidade social e coletiva. Dessa forma, fica ainda a dúvida sobre o 

que leva, em Caçador, as pessoas a viverem à margem da sociedade. Fica a dúvida 

sobre, por exemplo, em que proporção as pessoas que não têm a possibilidade de 

se desenvolverem através da educação familiar, da formação escolar e da inclusão 

social alteram e afetam a forma como a sociedade caçadorense se estrutura e se 

desenvolve. 

Quanto às relações de trabalho, percebeu-se que os principais sentidos 

atribuídos a emprego e trabalho vinculam-se fortemente a questões de ordem 

pessoal. A família e seu sustento aparecem como a principal razão para o trabalho. 

Aparecem também questões associadas à identificação e à autorrealização, com a 

presença de valores como honestidade e senso de responsabilidade. Observa-se 

também a importância de se gostar do que se faz e buscar por qualificação 

profissional para garantir boa colocação no mercado de trabalho como forma de 
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assegurar a qualidade de vida para si e para a família. Novamente a família aparece 

como reforço de traço identitário.  

Viu-se um indício de que as pessoas não têm segurança quanto a investirem 

em formação e, efetivamente, conseguirem um posto de trabalho condizente com os 

esforços demandados em busca dessa formação. Assim, percebe-se a necessidade 

de responder a essas dúvidas da população através de pesquisa que demonstre 

quais as áreas mais promissoras para o futuro de quem deseja permanecer 

trabalhando em Caçador? Também parece bem vinda uma pesquisa que elucide 

sobre até que ponto a população caçadorense percebe como importante investir em 

empregabilidade. Os resultados dessa pesquisa, certamente também apontariam 

para traços de identidade que interferem na evolução social e no desenvolvimento 

socioeconômico do município. 

De modo geral, percebe-se que a preocupação com formação educacional é 

traço marcante entre as pessoas pesquisadas. Há alguns indivíduos que deixaram 

de estudar por razões particulares, os quais manifestam arrependimento ou 

sentimento de tristeza por não haverem concluído ou progredido em seus estudos. 

Esses indivíduos, por perceberem tardiamente a importância da formação, 

incentivam seus descendentes para que não parem e para que percebam a 

importância de ser portador de um certificado de conclusão, não somente no mundo 

do trabalho, mas também na sociedade como um todo.  

Percebeu-se um efetivo avanço no perfil de formação da população tendo em 

vista as três gerações pesquisadas em todas as famílias. Houve significativa 

elevação nos níveis de formação de uma geração para outra. Então, vê-se que um 

importante aspecto que pode ainda ser investigado junto a representantes da 

população de Caçador diz respeito a se os avanços na formação educacional 

efetivamente se configuram um ativo de mobilidade e ascensão social para essa 

população. 

No que se refere às dificuldades, as famílias caçadorenses se revelaram 

resilientes. Os integrantes das famílias demonstraram se unir frente às dificuldades e 

se fortalecerem para enfrentá-las. As principais dificuldades mencionadas deixam 

transparecer a evolução da sociedade, pois o que já foi dificuldade, como o 
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transporte e o acesso à escola e aos serviços de saúde, como mencionaram os 

integrantes da primeira geração, deixou de ser problema para os integrantes das 

demais gerações. Entretanto, para estas, aparecem outras dificuldades, como 

problemas relacionados com o acesso ao trabalho e aos desafios e exigências da 

modernidade, tais como competir em um mercado que seleciona cada vez mais os 

melhores e com formação cada vez mais específica.  

Percebeu-se a incidência da gravidez em idade precoce em todas as 

gerações pesquisadas. Dessa forma, destaca-se a necessidade de se desenvolver 

um trabalho de pesquisa sobre esse tema, uma vez que a gravidez não planejada 

pode se tornar um limitador na vida das famílias, uma vez que novos arranjos 

precisam ser organizados (como se viu nos casos analisados nesse trabalho) para 

que a responsabilidade com os descendentes seja garantida.  

Ao se analisarem as aspirações que os representantes da população de 

Caçador manifestam em seus discursos, percebeu-se o sentimento de progresso e 

de identidade em constante formação. Na sociedade (e nesse trabalho), 

apresentam-se exemplos de que os seres humanos têm expectativas diferentes e, 

portanto, cada um busca seus próprios meios e condições na direção do alcance de 

seus objetivos.  

Dentre as aspirações mencionadas pelos entrevistados, predominam as 

voltadas à união da família, ao trabalho e à formação. A união da família aparece 

implicitamente em todos os discursos. Para os mais jovens, as aspirações 

demonstram uma visão centrada mais em si, falam de sua formação profissional, de 

suas carreiras e sobre decisões voltadas a permanecer ou não em sua cidade de 

origem, Caçador. 

A leitura de mundo a partir da relação entre passado e futuro apareceu nos 

depoimentos de quase todos os indivíduos que participaram da pesquisa. A 

identidade diz respeito à fusão sempre dinâmica de traços que caracterizam, no 

tempo e no espaço, uma pessoa e sua identidade. Não importa a idade, em algum 

momento, as pessoas compararam a forma como viveram no passado com o que 

veem no presente, desenvolvendo juízo de valor sobre as alterações no ambiente 
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que a cerca. Essa é a possibilidade de cada um ver-se como sujeito histórico, que 

assiste e participa das transformações da sociedade em que se insere.  

Esse trabalho tornou possível reconhecer as pessoas como sujeitos ativos e 

transformadores da realidade social e cultural. Suas falas permitiram que se 

destacassem valores que se concretizam como traços de identidade e delineiam um 

perfil coletivo. Assim, as possibilidades de respostas às perguntas que se 

constituíram como motivadoras deste trabalho, feitas sob a análise interpretativa do 

material coletado, permitem que mais algumas considerações sejam feitas: 

Nas famílias caçadorenses pesquisadas, o vínculo familiar constituiu-se como 

o traço de identidade mais presente e recorrente. É junto aos familiares que os 

indivíduos que participaram buscam alento para enfrentar as adversidades. A família 

faz com que as pessoas não se percam de seus objetivos, não declinem ou 

desacreditem de suas capacidades. A afetividade que encontram no ambiente 

familiar é, para as pessoas pesquisadas, elemento essencial para que as decisões e 

as escolhas mantenham os integrantes da família unidos e fortes em seus objetivos 

de progredir. Isso pode ser percebido ao longo de toda a descrição de análises 

desenvolvidas nesse trabalho. 

Como foram entrevistadas famílias que têm um relacionamento de 

proximidade entre as três gerações pesquisadas, levanta-se a possibilidade de se 

dar sequência a esse trabalho, pesquisando, na comunidade caçadorense, sujeitos 

que não tenham essa mesma condição. Com isso será possível delinear de que 

forma resolvem seus conflitos e onde buscam apoio os indivíduos que se veem em 

situação de abalo ou de impossibilidade de contar com o apoio de entes familiares. 

Há diversos momentos em que as ideias de diferentes integrantes da mesma 

família se contrapõem, revelando que a identidade ocorre de forma, 

necessariamente, consciente, baseada em oposições simbólicas e objetivas. Cada 

indivíduo, a seu tempo, vai aprendendo com seus antecessores, vai formando sua 

personalidade e delineando sua forma de pensar, agir e transmitir valores para as 

gerações posteriores. Cada um tende a comunicar o que sente e percebe da 

realidade em que se insere com a intenção de interferir nessa realidade.  
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A partir da forma como fala e do que fala, os indivíduos organizam situações 

contextuais conforme suas necessidades momentâneas e, como a sociedade evolui 

e, consequentemente, as necessidades se alteram, há uma preocupação em 

justificar as alterações de modo a não desrespeitar as gerações antecessoras. 

Nessa pesquisa, em que se analisam discursos produzidos no ambiente familiar, 

percebeu-se que, a partir dessas situações, configuram-se regras para a convivência 

e para que os conhecimentos adquiridos permaneçam, atribuindo, assim, sentido às 

práticas identitárias, normatizando condutas individuais e interpessoais. Dessa 

forma, percebe-se que ainda é possível estender essa pesquisa de modo a 

identificar e descrever essas regras e analisar de que forma contribuem para as 

relações sociais em diferentes ambientes. 

Mesmo esse trabalho não apresentando o objetivo de alinhar os pensamentos 

entre gerações, houve uma tendência para que esse alinhamento ocorresse, 

revelando uma ideia-força, que estabelece um contrato entre os familiares, de modo 

a garantir que a família se mantenha unida e que todos se auxiliem e, ao mesmo 

tempo, busquem auxílio junto a seus integrantes. 

Antes ainda de finalizar, destaca-se que se identificou a participação social da 

mulher como destaque em ações que produzem mudança nas relações e alteram a 

realidade. Dessa forma, percebeu-se a necessidade de se aprofundar e reconhecer 

qual o efetivo papel da mulher nas alterações sociais e econômicas do município 

através de uma nova proposta de pesquisa, que aponte para os traços de identidade 

da mulher caçadorense. 

Esse trabalho contribui para que se reforcem ações conscientes, que 

conduzam para o desenvolvimento e para a emancipação das pessoas e, por 

extensão, da sociedade, pois o ser humano é ser histórico e autor de alterações 

individuais que levam à mudança social. Assim, a sociedade caçadorense, em um 

processo histórico contínuo, precisa refletir sobre sua evolução, priorizando a 

essência humana e as causas da mudança, valorizando, dessa forma, a identidade 

de seu povo, vinculando-se a ela respeitosa e genuinamente. 
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