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6
Envelhecimento, Relações de Gênero e o

Papel das Mulheres na Organização da Vida
em uma Comunidade Rural
Rita Maria Heck & Esther Jean Matteson Langdon

O processo de envelhecimento apresenta variações que são constituídas social-
mente nos diferentes grupos sociais de acordo com a visão de mundo compartilhada em
práticas, crenças e valores. A visão clínico-biológica não contempla essa perspectiva,
ao diferenciar as fases da vida em infância, juventude, fase adulta e velhice, seguindo
uma ordenação linear cronológica de transformações do corpo. Segundo essa explica-
ção, ocorre uma progressiva deterioração das funções vitais, em que o envelhecimento
é caracterizado por um período de falência gradativa dos órgãos, agregado a caracterís-
ticas como tristeza, abandono, desrespeito, exclusão dos meios de produção, carências
afetivas e materiais (Velasquez et al., 1989). Esse referencial se vincula a uma explicação
moderna e produtiva da noção de pessoa. Segundo a Organização Mundial da Saúde,
idoso é a pessoa com 60 anos ou mais, população estimada, no ano 2000, em 600
milhões em todo o mundo. No Brasil, a projeção para 2025 é de 32 milhões de pessoas
idosas (Tavares & Anjos, 1999; Kalache et al., 1997).

Tal discussão quantitativa, cronológica e homogênea, com relação ao idoso, é
fixada em parâmetros que não incluem a perspectiva cultural. Por conseqüência, é limitada
quando se quer compreender, em seu contexto, o envelhecimento. O aspecto da cultura é
importante para se compreender o ciclo da vida em que a morte é uma etapa que apresenta
variações nos diferentes grupos sociais que compõem a complexa sociedade brasileira.

Há diferentes abordagens com relação ao termo ‘cultura’. Nós partilhamos da
proposta de Geertz (1989), na qual a cultura significa ação humana, o vivido no cotidi-
ano pelas pessoas, as diversas interpretações que formulam, dia após dia, as formas
como estas se reproduzem, de acordo com os significados de vida, morte e do universo.
Esses valores estão relacionados ao sistema simbólico partilhado coletivamente.

Assim, o envelhecimento deixa de ser apenas uma fase biológica, passando a ter
diferentes construções de acordo com as relações de poder, as expectativas dos papéis
sociais das pessoas no grupo, as relações de gênero e os conflitos que fazem parte da
vida, podendo encaminhar situações de readaptação, invenção de valores e/ou exclusão.

Pesquisando um grupo de colonos1  alemães no Rio Grande do Sul, Heck (2000)
observou como são socialmente construídas as relações de gênero e a rigidez com que
se moldam os papéis do homem e da mulher. Na visão de mundo desse grupo, há uma
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série de regras que precisam ser seguidas desde a infância e que são socialmente
reafirmadas até a morte. A pesquisa, que tinha como objetivo investigar os suicídios
rurais, mostrou um dado interessante com relação aos homens, que, na fase do envelhe-
cimento, não têm espaço social devido à rigidez do seu papel no grupo; morrem mais, se
comparados às mulheres, que organizam outra dinâmica de vida. As mulheres, princi-
palmente, a partir da década de 90, quando conquistaram a aposentadoria rural,2  intro-
duziram a possibilidade de viver de forma sadia em espaço independente, dispondo de
tempo e dinheiro para reforçar as relações sociais. Protagonizam, nessa experiência,
uma valorização da identidade, uma nova possibilidade de envelhecer por meio da
motivação e da participação no contexto social.

METODOLOGIA

A pesquisa da qual fazem parte os dados aqui apresentados foi desenvolvida
no ano de 1998 no município de Santo Cristo (RS). O trabalho consistiu em uma etnografia
na qual foram utilizadas diferentes técnicas de pesquisa, como observação participan-
te, entrevista semi-estruturada individual com informantes-chave e validação dos da-
dos em grupos focais. A pesquisa de campo se estendeu por sete meses, período em
que foi possível aprender sobre a visão de mundo daquele grupo social, que apresenta
valores bastante seletivos com relação à aceitação de pessoas externas ao grupo.

Três credenciais foram importantes para a concretização da pesquisa: primeiro,
o domínio da língua alemã, a qual é fluentemente falada no cotidiano; segundo, a
condição de mulher casada, que possibilitou às pessoas confiarem assuntos só abor-
dados depois de uma ‘certa experiência na vida’; e terceiro, a referência a um grupo
familiar, mesmo distante, mas que podia ser situado como pertencente à visão de mundo
dos colonos, o que foi fundamental para o acolhimento em suas casas.

CARACTERIZAÇÃO DA POPULAÇÃO DO ESTUDO

Santo Cristo3  é um município pequeno na região noroeste do Rio Grande do Sul.
A população é composta por 15.048 habitantes: 9.023 residem no meio rural e 6.025 na
área urbana (IBGE, 1996). Na década de 60, a população localizava-se quase que exclu-
sivamente no meio rural.4  Essa realidade foi mudando com as migrações e o êxodo rural.
Nos últimos dez anos, formaram-se duas vilas que incharam o espaço urbano. Os núcleos
rurais, num total de 35 comunidades,5  também passaram por uma transformação, con-
formando pequenos povoados (10-15 casas) de casais com maior idade, principalmente
viúvas, que preferem residir próximo à igreja, à sociedade recreativa e à escola.

A distribuição da população por faixa etária e a comparação por sexo podem ser
acompanhadas no Gráfico 1, em que percebemos que as mulheres são maioria na fase
do envelhecimento, em comparação com os homens.
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Gráfico 1 – População de Santo Cristo de acordo com a faixa etária e o sexo

Fonte: IBGE, 1996.

Segundo os dados da Empresa de Assistência Técnica e Extensão Rural (Emater,
1992),6  as propriedades rurais têm em média 10,5 hectares, caracterizando-se como
minifúndios. A produção agropecuária está voltada para uma economia com uso inten-
sivo da terra, cultivando trigo no inverno e soja ou milho no verão.

A produção do leite é uma das potencialidades econômicas que garante renda
mensal às famílias. No entanto, há diversas exigências para a entrega do produto:
produção mínima de 50 litros/dia e aprovação nos testes de sanidade e higiene cobra-
dos pela indústria.7  A suinocultura, por sua vez, está em decadência nas proprieda-
des menores, e  a maioria dos criadores – que antes tinham de três a cinco matrizes –
desativou a produção, alegando que o preço do suíno no mercado estava muito
baixo. Somente os colonos associados à Associação de Produtores de Suínos (Apsat)
ou integrados à Sadia (agroindústria) fazem a ‘terminação’ (engorda) do porco e se
mantêm na atividade. Essa mudança no cenário da produção pecuária, que antes
servia como complementação de renda, tem levado muitos colonos a se empregar em
atividades fora da propriedade.8

Como conseqüência desse processo, novas situações sociais surgiram e alte-
raram os padrões de consumo entre as pessoas. Ao mesmo tempo, os colonos9

jovens intensificaram as migrações para as periferias das cidades, que antes estavam
voltadas para novas frentes agrícolas no norte do Brasil e até o Paraguai. Com isso, o
perfil da população se alterou. Segundo informações da Secretaria Municipal da Saú-
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de, 20% da renda que circulam no município são oriundos de aposentadorias e pen-
sões pagas pelo Instituto Nacional do Seguro Social. Essa renda é tão significativa
que as comunidades rurais deixam de promover eventos sociais se não tiverem apoio
dos aposentados, diante do risco de as despesas com as promoções recreativas não
serem cobertas.

As articulações associativas fazem parte do modo de vida desses colonos.
Desde a colonização, ocorreram diferentes iniciativas: caixas rurais, cooperativas de
comercialização (Santo Afonso, Bom Princípio, Mista Santo Cristo), Apsat e Associ-
ação Santo-Cristense de Agricultores (Asca), que atualmente é a Cooperativa de
Agricultores de Santo Cristo (Copas). Além das experiências associativas voltadas
para a economia,10  destacam-se o sindicato dos trabalhadores rurais, as sociedades
recreativas em cada comunidade, os clubes do lar, os clubes de mães, os grupos de
idosos, iniciados em 199011  e vinculados à Secretaria da Saúde, e outros grupos,
como a pastoral católica.12

A vida se caracteriza pelo cotidiano de trabalho na roça, marcado por encontros
dominicais nas igrejas católicas e nas sedes sociais existentes em cada núcleo rural.
Qualquer reunião de caráter festivo e solene é prenunciada pelo sino e começa com o
ritual da missa ou culto. Os símbolos e a prática do catolicismo são marcantes nesse
grupo, que tem uma história de colonização influenciada pelos padres jesuítas. Em
decorrência, criou-se uma situação pouco atrativa para outras religiões devido ao crivo
imposto a partir da idade escolar – os alunos precisavam ter batismo católico para
freqüentar a escola, que era sustentada pelos colonos. Até 1930, os professores ensi-
navam em língua alemã, quando houve a nacionalização das escolas, e o ensino passou
a ser ministrado em língua portuguesa.

O índice de alfabetização está entre 90% e 100%. A maioria da população tem
primeiro grau (atual ensino básico) incompleto – isso porque as escolas do meio rural
ofereciam apenas o ensino até a quinta série do primeiro grau. Observamos que há uma
preocupação em mudar essa realidade com a introdução do transporte escolar para a
cidade. Entre os adultos, a maioria lê e fala com muita dificuldade o português, preferin-
do comunicar-se em dialeto alemão (hunsrük ou russich). Os mais jovens, ao freqüen-
tarem a escola, não aprendem a língua alemã, apenas o português. Em casa, falam
alemão, o vocabulário alemão pobre é complementado pela inclusão de palavras do
português. Não existe casa sem televisão ou rádio, o que favorece o desinteresse pela
leitura. Na prática, somente as pessoas mais idosas assinam revistas religiosas, geral-
mente na língua alemã, pois não tiveram oportunidade de freqüentar uma escola pública
de língua portuguesa.

Na alimentação, contrastam os pratos dos dias de festa e domingo, que consis-
tem de churrasco, maionese, galinhada e cerveja, com aqueles do cotidiano, feitos de
feijão, arroz, batata, massa, mandioca, carnes (suína, bovina e aves), pão de trigo (em
poucas casas ofereceram pão de milho), salame, ovos, melado e schimier de diversas
frutas, nata, leite, café, chimarrão (folhas e talos de erva-mate), cuca,13  diversos tipos de
bolachas, verduras e frutas variadas (as cítricas são consumidas nas estações de outo-
no e inverno, ao passo que melancia, uva, pêra, maçã, pêssego, butiá, goiaba e abacaxi
fazem parte do cardápio da primavera e do verão).
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No município, funcionam quatro conselhos de desenvolvimento (Agricultu-
ra, Educação, Indústria e Saúde) que se reúnem periodicamente e discutem alterna-
tivas para  problemas como desemprego; migração; falta de agroindústrias e de for-
mação para agricultores; ausência de infra-estrutura adequada, água potável e telefo-
ne em todas as propriedades; e o risco de as crianças perderem os vínculos com as
localidades rurais. Outro problema é o acesso limitado dos colonos ao Hospital de
Caridade. Embora tenha caráter filantrópico e vínculo com o Sistema Único de Saúde
(SUS), o tratamento é caro e os leitos são restritos, sem transparência administrativa.
Apesar desses focos em discussão, Santo Cristo, conforme os dados da Fundação de
Economia e Estatística,14  é o vigésimo município com melhor nível de vida do Rio
Grande do Sul, onde a expectativa de vida dos homens e das mulheres tem aumenta-
do, a mortalidade infantil praticamente não existe e há investimento em programas
de saúde preventivos.

IDENTIDADE, RELAÇÕES DE GÊNERO E PAPEL SOCIAL

Na compreensão de mundo do colono, há uma acentuada valorização do corpo
físico como instrumento de trabalho. É este que confere ao sujeito qualidades que
dignificam a identidade, enquanto os sentimentos devem ser sublimados, são parte das
qualidades invisíveis do indivíduo, que se anulam. Observa-se um direcionamento para
o desenvolvimento de certas partes do corpo, que darão qualidades de destaque na
vida adulta, atribuídas ao feminino e ao masculino. Por exemplo: a mulher é orientada
para aprimorar tudo que se relaciona à habilidade manual, o que explicita delicadeza,
sem que haja um vínculo direto com ganho econômico (fazer almoço, lavar roupa, fazer
limpeza, cuidar dos filhos), enquanto o homem é levado a exercitar e desenvolver a
musculatura de todo o corpo, exercendo atividades como colher soja, lavrar, erguer
peso, tratar de porcos, domar animais, contrastando com a delicadeza, qualidade permi-
tida somente à mulher.

Essas características, construídas num modelo de família em que a produção é
atribuição do homem e a casa ocupação da mulher, se contradizem na atualidade, não
correspondendo mais à distribuição conciliatória de valores, em que as qualidades
ligadas à personalidade estavam em equilíbrio com a possibilidade de perpetuação do
modelo. É importante frisar que os padrões tradicionais foram readaptados e continuam
a se manifestar, mas impõem variações. Existem situações nas quais homens secam a
louça, seguram as crianças em público (durante o ritual da missa) e auxiliam na ordenha
das vacas. As mulheres participam da vacinação e da alimentação dos porcos, realizam
atividades não mecanizadas da lavoura, assumem parte da contabilidade que exige
controle cotidiano, como anotações da quantidade de litros de leite entregues à indús-
tria por dia etc. Essas são manifestações impulsionadas pelas mudanças econômicas,
principalmente decorrentes do processo de modernização da agricultura, que reflete, na
propriedade familiar, a necessidade de maior diversificação, qualidade e agregação de
valor aos produtos.



134

ANTROPOLOGIA, SAÚDE E ENVELHECIMENTO

Atualmente, vive-se nas famílias uma contradição entre a necessidade de pen-
sar no futuro dos filhos e a sua utilização como força de trabalho. Com a redução da área
nas propriedades, não é mais possível manter todos os filhos15  exclusivamente na
atividade agrícola. Uma das alternativas adotadas pelos colonos de maior posse é
custear o estudo dos filhos. Entretanto, a descapitalização progressiva do mercado
agrícola e a necessidade de investir em tecnologia se acrescentam aos custos da educa-
ção,16  que, para a maioria dos colonos, estão além de suas possibilidades. Ao mesmo
tempo, na expectativa dos pais, os filhos são um investimento que deve retornar à
propriedade como força de trabalho sem remuneração.

Nós aqui temos a administração em conjunto. Já tinha uma vez e chegou num
ponto que nós tivemos que separar, porque não dava mais para a comida. Sou
sincera. Naquela vez não tinha solução, então ficamos individuais. São quatro
irmãos da parte do meu marido, cada casal tem três filhos. Então, desta vez, foi
os jovens que acharam que tinha que dar, não tem alternativas. Então nos
convenceram e nós começamos de novo no conjunto. Então tudo é dividido, e
com a graça de Deus está indo, nós temos tarefas e tudo é distribuído. Com eu
e meu marido é as galinhas, temos duas entrega por semana. Como hoje acaba-
mos há pouco o abate, entregamos limpo para comercialização, às três horas
vem buscar. Tudo na propriedade é aproveitado: as laranjas, as hortaliças, tudo
que é transformado. As terras, tudo planejado e plantado em conjunto. O leite
é a principal renda líquida do mês. Os porco para engordar, somos tratadores,
mão-de-obra, ganhamos por quilo de porco entregue, é dos O... Este é um
negócio à parte, não é coletivo. Eu e meu marido achamos que dava para assu-
mir, só tratamos, é se rebaixar para menos que empregado, mas como temos que
cuidar as galinhas, então dava. No coletivo, todos têm horas iguais ou tarefas
equivalentes. Uma vez por semana, temos que planejar e discutir. Então este
ano compramos mais este pedaço de terra. Ainda não pagamos, precisamos
para pastagem. Os filhos homens conseguimos incluir todos nas atividades de
trabalho. Agora, cada um [cada família] libera um para continuar estudando.
Precisamos de gente com estudo. Estudam à noite, então dá certo. As meninas
temos agora que resolver, estas estão sobrando, não conseguimos encaixar,
estão na escola, mas alguma alternativa temos que criar. A minha tem nove
agora. Eu coloco para fazer o serviço de casa, mas só isso para elas não pode
ser, não é lucro na propriedade. Sozinha também ainda não vai muito, também
não ligo tanto. A casa fica por último, faço o que posso de noite. (sexo femini-
no, 45 anos, casada)

A nova perspectiva vincula à família a idealização de uma organização em que
a economia produtiva é um fator importante, muito mais necessária em relação ao
controle da mão-de-obra, da valorização do trabalho como ganho econômico, e expõe
o contraste das meninas que, mesmo crianças, passam a ser um explícito ponto de
preocupação: “estão sobrando”. O contraste com relação às meninas, que antes era
pouco destacado, atualmente é motivo de reflexão. Compreendem que devem ser
valorizadas em igualdade, ao mesmo tempo que as tarefas de manutenção da casa
ficam em segundo plano. Essa foi uma inquietação também verbalizada por outras
mulheres, que lamentam a falta de tempo para se dedicar às tarefas da casa. Paralela-
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mente, falam da sua satisfação em participar da produção econômica do leite, no
projeto assumido pelo conjunto da família.

A mulher solteira, mesmo que atinja sua autonomia financeira (graduando-se
num curso universitário ou exercendo outra profissão), não conquista sua independên-
cia. Da submissão aos pais passa, com o casamento, para a do marido. O casamento
deve ser realizado na comunidade de procedência da mulher e previamente programado
no orçamento de ambas as famílias.

Eles nem noivaram ainda. A gente já pediu várias vezes quando. Ele não fala.
Aqui tem um boizinho para a festa do casamento, então vai ter que contar antes,
mas primeiro a namorada quer terminar o curso e também vai querer um emprego.
Depois, eu acho que não vai demorar e ele vai encomendar o boizinho. (sexo
feminino, 67 anos, viúva)

Enquanto as mulheres são moldadas para a submissão, o filho homem é estimu-
lado a encaminhar-se de forma autônoma na vida. O estudo é uma das possibilidades de
ganhar seu próprio sustento. Nesses casos, há necessidade de conciliar trabalho e
estudo. O serviço militar, em algumas situações, é uma oportunidade importante; no
entanto, a falta de higiene na arcada dentária e a depreciação dos dentes, além do baixo
nível de instrução, têm sido motivos de reprovação na seleção. Para aqueles que conse-
guem ingressar no serviço militar, este tem caráter delimitador. Geralmente, experimen-
tam a primeira saída de casa, administram seu próprio dinheiro e se definem pelo aban-
dono da atividade de colono.

Quando existe um único filho, desde o princípio, ele é desencorajado pelos pais
a se dedicar aos estudos. Com a justificativa da baixa escolaridade, consegue se des-
vencilhar do serviço militar obrigatório e, automaticamente, tem a preferência, em rela-
ção às filhas mulheres, para substituir o lugar do pai no dia em que este se ausentar do
comando da família.

O rapaz tem que assumir. O pai não está ali, então ele tem que assumir, adoles-
cente, 17 anos, tem. Então gritou que tinha que bater em qualquer um que estava
dentro de casa. Ele era o homem, agora. (sexo feminino, 31 anos, casada)

O homem, na vida adulta, é pressionado para o casamento. O celibato, que era
pouco comum e obrigatoriamente tratado como anormalidade, passa a ser percebido
numa nova perspectiva.

Estes que ficam mais para trás não é opção... Tem uma gente que tem na base 25-
30 anos aí e não tem namorada ainda. Para mim, acho que não tem chance... As
gurias que saem do interior e vão trabalhar de empregada não querem mais o
rapaz... Podem ser das famílias mais simples, mais humildes, mais pobres, mas
quando estão meio ano na cidade, não querem mais saber dos rapaz do interior.
Elas conseguem emprego mais fácil porque pegam de doméstica. (sexo feminino,
39 anos, casada)

Parte desse quadro emergente de solteiros era, até o final da década de 80,
encaminhado para a formação religiosa (seminários de formação de padres ou irmãos).
Na atualidade, essa opção tem sido menos acionada, devido ao custo dos honorários
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que recaem sobre a família do colono.17  Estudos feitos por Grossi (1990) levam a com-
preender a relação entre os conventos e as famílias camponesas da região Sul, discutin-
do o celibato feminino, mostrando o convento como maneira de as mulheres escaparem
da autoridade do pai, receberem educação e poderem viajar. Essa explicação se aproxi-
ma da perspectiva dos homens em sua relação com os seminários.

Até o presente, uma parte da formação diocesana dos padres (que está bastante
reduzida) é feita num imenso seminário, Padre Adolfo Galas – localizado no limite urba-
no de Santo Cristo, onde funciona um curso de filosofia –, exclusivo para os internos.
É uma honra para uma família ter um filho padre, que é símbolo de autoridade. De acordo
com os colonos, houve um desinteresse vocacional religioso diante de uma nova pro-
posta da Igreja católica de estimular o exercício de atividades leigas, que são assumidas
por casais, mas os padres ainda desempenham papel de destaque nesse contexto,
assim como as freiras.

O ‘bom partido’, inicialmente, é aquele que, com a ajuda dos pais, conseguiu
adquirir uma área de terra e/ou foi escolhido para administrar a propriedade paterna.
Essa escolha não o isenta do pagamento de partes iguais aos demais irmãos herdeiros
(homens e mulheres). Essa negociação, muitas vezes, é explicitada pelo patriarca da
casa, que formula uma proposta razoável de preço de pagamento do herdeiro para os
demais irmãos (é comum negociarem não em dinheiro, mas em quilos de porco ou sacos
de soja). A intermediação também é feita por um filho ou tio padre, que são pessoas
extremamente respeitáveis, tanto na família como na comunidade. É a eles que se recor-
re, buscando conselhos e orientação, em momentos de conflito.

Hoje não fica mais muita herança. No geral, é distribuído entre todos. A herança
em si, o que fica em casa, geralmente ele não ganha. Para mim... quando o pai
consegue ajudar ainda comprar um pedacinho de terra para o filho... este conse-
gue se manter colono. (sexo feminino, 35 anos, casada)

A nova conformação leva os rapazes a aceitar moças que não se dedicam exclusi-
vamente às atividades de colona, diante da necessidade de complementar a renda familiar.
As moças estão menos disponíveis, devido à oportunidade de trabalho remunerado.
Encontram ocupação na cidade como balconistas ou domésticas ou, então, se
profissionalizam – por meio do estudo – com a ajuda dos pais. Além disso, há, aparente-
mente, uma preferência mais concreta e menos idealizada de amor romântico, expressa na
expectativa de amor dentro da relação conjugal. Há uma compreensão, entre as mulheres,
de que não é preciso sentir afeto e, com o tempo, aprende-se a gostar do marido.

Nem todos os rapazes encontram moças que correspondam ao modelo que
qualifiqua um colono. Isso tem favorecido e valorizado moças de comunidades anteri-
ormente menos privilegiadas (economicamente mais pobres ou de credo religioso dife-
rente), que estavam fora do círculo de preferências dos pais. Diante dessa situação,
surgem novas parcerias, como por exemplo casamentos interconfessionais (católicos e
protestantes) ou interprofissionais (colono e professora), que não deixam de ser apon-
tados como ‘problemas’ em relação ao que se idealiza como apropriado para a mulher
colona nesse contexto e como algo que expõe a risco a identidade do colono:
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Ele foi o único que não quis estudar, tinha dificuldades, e como um tinha que ficar
em casa, casou, mas a nora, terminando o segundo grau, quer estudar. Aqui nós
precisamos alguém, uma mulher que assume o trabalho. Isso tem que se ajeitar
ainda, ou então os dois vão ter que estudar. Vamos dar estudo para o nosso filho
também. O casamento não dá certo se um estuda e o outro não. (sexo feminino, 62
anos, casada)

O modelo hierárquico de família persiste, concomitantemente a uma nova situa-
ção de transformação. Nos casos peculiares aqui destacados, a autoridade é estruturada
dentro de uma visão complementar de papéis de gênero e idade, que são definidos em
termos recíprocos. Em contrapartida, os interesses secundários vinculados ao casamento
ficaram mais explícitos, a exemplo do casamento de arranjo entre famílias, como relata Ellen
Woortmann (1995). As escolhas em função do ganho econômico da mulher passaram a
ser incorporadas como parte vantajosa para os homens, embora, no discurso, salientem
que predomina a escolha livre, idealizada segundo o modelo de amor romântico.18

Observa-se, por parte da família do noivo, que há uma preocupação com a moça
escolhida – se esta vai de fato ser fisicamente apta para o trabalho. Para isso, são
consideradas a origem dos pais (quando mestiços, geralmente são tidos como não tão
trabalhadores) e a aptidão física (não pode ser muito lenta, magra, nem adoentada ou
apresentar defeito físico que a impossibilite de erguer peso ou ter filhos, por exemplo).
A família da moça, por sua vez, avalia as qualidades morais do pretendente (se é ordeiro,
paga as contas, não se excede em discussões ou bebida alcoólica, entre outros aspec-
tos) e fica apreensiva por conseguir preparar a filha para um convívio amistoso com os
sogros, pois tem como natural e dada a submissão dela tanto ao marido quanto aos pais
dele. Algumas dessas preocupações são verbalizadas no comentário a seguir:

Sim, o colono fica com um filho para cuidar dos pais, continuar a vida de colono.
Sim, aqui ficou uma menina, tem que casar com colono, senão não fecha. Pense
você: se um rapaz colono casar com uma moça que não é da colônia, como vai ser
a vetchaft [tarefas, administração e ou divisão do trabalho na família] de colono?
Ou o mais difícil é quando o rapaz casar com uma menina que é de outro lado, de
gente que não estão acostumado com a vida de colono. Isso é o mais difícil.
Porque vou dizer francamente: o fino, o esfregar, isto que não fecha com a sogra.
Mas se é uma moça que conhece o serviço da casa e arruma um rapaz, mesmo que
seja da colônia, mas isso fecha melhor, se adapta melhor. A menina, por exemplo,
esta que mora comigo, desde criança ela trabalhou no mercado, muitos anos. Aí
depois quando a mãe faleceu, ela disse que vinha para casa. Quatro anos demorou
para casar com um rapaz que também era colono e eles trabalham juntos como
deve ser, mas isto se encontra raramente nos dias de hoje. (sexo masculino, 82
anos, viúvo)

A edificação autônoma da casa faz parte do ideal de cada colono. Porém, só os
mais ‘fortes’ conseguem adquiri-la antes do casamento. Geralmente, os recém-casados
residem com os pais por algum período (que é razoavelmente longo, cinco a 15 anos, ou
indefinidamente, até o falecimento dos patriarcas). Por vezes, a casa é edificada próxima
à anterior, no mesmo hoff (pátio), em arquitetura mais moderna, o que exige submissão,
salientada em relação à mulher, como se observa no comentário:
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Eu acho que as mulheres, estas ficam mais submissas... a M. trabalhou, uma
mulher que liderava... casou, totalmente dominada pela sogra hoje... Tem que
ficar em casa e servir o marido, tem que fazer as coisas para o marido, o serviço.
(sexo feminino, 39 anos, casada)

A dominação exercida pelos pais é maior quanto mais próximos forem os pátios,
pois, assim, estes acompanham as ações dos filhos, que identificam as diferenças de
autonomia com relação à definição de uma administração mais independente:

Isso sim, eu escolhi isso para mim. Foi a maior alegria quando eu podia ir bem
separado dos meus pais e dos meus sogros. O importante é que tinha um peda-
cinho de terra para fazer minha vida, porque eu via esse exemplo da minha irmã,
que morava perto do meu pai e perto do sogro dela também. Sempre tem alguém
vigiando, os meus cunhados, que moram perto do sogro, lá... Os pais acham que
devem ter controle sobre eles. E, para mim, foi muito diferente, resolvi fazer a
vida, a nossa vida. Nós casamos, o sogro ajudou a comprar a terra, por isso que
eu acho que nós hoje estamos... O sogro comprou e nós tivemos que pagar de
volta, mas os que viveram mais perto... cada vez que eles saíam o sogro via e
cobrava: ‘Isto tu não pode comprar antes que tu paga a minha dívida!’ E nós não:
nós também, no início, fomos lá cada vez que queria comprar alguma coisa. Tinha
que pedir para o sogro, e assim que a gente saiu da dívida, construímos a nossa
vida e era opção em participar em tudo. Os outros não deviam porque tinham que
trabalhar, trabalhar. (sexo feminino, 39 anos, casada)

As cobranças em relação ao genro em situação inversa, isto é, quando o
homem é o escolhido para dividir com o sogro a casa e o trabalho, também não são
consideradas tranqüilas, sendo que a mulher (neste caso, a filha) atua como mediado-
ra para evitar atritos:

O pai, como eu falei, se sente dono, tem que continuar mandando, e na verdade tem
o genro. Então quando a gente fala, a gente já procura assim apaziguar. Deus o livre,
que tem que ter muito papo e outra coisa assim de querer ele não se sentir bem lá...
Tem coisas que ele não faz só para poder cobrar isso de nós. É uma coisa muito
interessante aquele orgulho, aquela cobrança. (sexo feminino, 33 anos, casada)

Se os noivos são da mesma comunidade, as relações do novo casal são facilita-
das e o prestígio de status, de liderança da nova família, passa a sobressair, especial-
mente se ambos provêm de um bom keim.19  O casamento, que comumente só é oficia-
lizado na Igreja, muda os vínculos de identidade dos sujeitos: a mulher passa da sub-
missão aos pais para a submissão ao marido e, se residir na mesma casa, também aos
sogros. Perde o seu sobrenome e passa a ser parte da família do marido. A autoridade
do marido, entretanto, está articulada a uma visão complementar e recíproca no cotidi-
ano, fazendo parte dos seus deveres ter controle do dinheiro, manter em dia as mensa-
lidades da sociedade e da igreja (oferecer generosas doações em ocasiões de festas), o
que lhe dá prestígio, fazendo-o corresponder à imagem pública que se espera de um
chefe de família. É pelo sobrenome do marido que se identifica a família.

Está implícito que cabe à mulher o dever de construir essa imagem do represen-
tante da família, assumindo uma posição de submissão, aparentando equilíbrio familiar
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em público, pois mulher sem marido não é nada no contexto comunitário. As separa-
ções praticamente não acontecem.20  Um exemplo das situações em que ocorrem são os
casos de alcoolismo do homem, em que a mulher mantém a imagem familiar, assumindo
a administração da propriedade com a ajuda dos filhos. Com a mulher calada, aparente-
mente, o poder continua sendo do homem, mas de fato não é.

Nesse universo, a mulher constrói sua autoridade atrelada à figura de mãe. Em
termos simbólicos, religiosos, é invocado um reconhecido louvor a Nossa Senhora,
prestigiada por ser mãe. O papel da mulher se completa ao ser mãe; ela não pode apenas
ficar sendo uma potencialidade, uma aspirante. A maternidade faz parte da regulação da
mulher, que é impedida de ter uma livre circulação, ao mesmo tempo que lhe é dada a
oportunidade de exercer autoridade sobre os filhos.

A questão da comida, da higiene, bem dizer, da casa, da roupa, a horta, tem
homens que exigem, a mulher primeiro tem que ir junto fazer as coisas da roça, vê
que está tudo plantado: milho, feijão, pasto, essas coisas. Tem que estar toda a
roça plantada, aí podem ficar em casa e arrumar a horta, arrumar o jardim. Isso eu
acho que é coisa de serviço de mulher, fica até em terceiro plano estas coisas de
horta. As minhas vizinhas... tem umas que não vão em uma reunião, tem que ir na
roça, estão cada dia na roça, mas eu tenho antes coisas na horta do que elas, então
não sei, não... Tem flor, essas coisas, é difícil elas plantar flor, então isto é serviço:
a casa, lavar roupa, criança, levantar de noite e cuidar dos filhos, até cuidar da
saúde deles [maridos], é o caso da mulher fazer um chá para ele, fazer um chimar-
rão, servir o chimarrão em muitos lugares, é serviço de mulher... Da mulher se
exige muito mais. Tu faz o serviço da roça, plantar milho, tem que prestar aten-
ção, mas ao mesmo tempo já está pensando em casa, nos filhos, horário, no pão,
como cresceu em casa, se a roupa vai estar limpa, todas estas coisas. (sexo
feminino, 39 anos, casada)

A mulher colona, normalmente, tem duas ou até três jornadas de trabalho. Divi-
de o seu tempo entre a roça, os filhos, a casa, as vacas e galinhas, a horta e o jardim.
Nessas tarefas, merece pouco auxílio de terceiros ou da tecnologia,21  que pode facilitar
o trabalho. O capricho da mulher é avaliado pela limpeza dos filhos, da casa (ausência
de teia de aranha, pó e capoeira no pátio) e pela horta, que deve ser bonita, com flores
e verduras. O homem caprichoso é aquele que tem uma lavoura limpa (sem ervas dani-
nhas), faz boas colheitas e investe o dinheiro, adquirindo tecnologia que aumente o
retorno financeiro da propriedade.

O homem é cobrado duplamente: como administrador do dinheiro dentro de
casa, sofre pressão do grupo familiar, que quer participar de forma mais igualitária das
decisões e da aquisição de bens de consumo. Tanto homens como mulheres disseram
que as expectativas de consumo das mulheres estavam além das condições reais de
aquisição e da disponibilidade de dinheiro, apontando este como um dos problemas
de desentendimento na família.

Eu nunca sabia o que o meu marido fazia com o dinheiro, eu incomodava porque
só ele sabia. Aí começou o grupo [de idosos] e eu ia, sempre queria que ele
também vinha, então conversava com este, aquele, para ajudar a convencer o meu
marido. Vários que foram convidar. Este casal [aponta com a mão os que estavam
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sentados à frente] também falou, então veio uma vez, veio outra, viu como era,
agora é ele que ajuda a combinar onde nós vamos. Sabe que muita coisa já mudou,
nós temo outra vida e também a gente conversa entre nós. Tem outros casais
amigos. Devagar eu fico sabendo o que acontece, o que o meu marido pensa, o que
faz com o dinheiro. Aqui a gente foi criado... a mulher... eu não sabia de nada...
Hoje, com mais tempo, eu sento na frente da TV, me esforço, porque a gente tem
que saber das coisas. Então já estou planejando, reservando o dinheiro. O próxi-
mo é para o jornal, eu vou assinar o jornal. A gente não precisa ficar só velha, eu
só descobri isto agora. Estou mais feliz que quando estava em casa dia e noite
trabalhando. (sexo feminino, 59 anos, casada)22

A outra cobrança é da indústria, do banco, da cooperativa, do modelo econômi-
co mais amplo no qual o homem, como representante da família, interage constantemen-
te. A imagem pública de administrador envolve cobranças que são feitas ao homem e
não à mulher; é ele quem responde pelos negócios.23  Por exemplo: o cheque correspon-
dente à fatura do leite, que é vendido para a cooperativa, vem em nome do sócio, que é o
homem; é ele quem vai retirar o dinheiro que sobrou, após a mulher fazer o rancho no
supermercado da própria cooperativa. Mesmo que afirmem que esse dinheiro pode ser
retirado igualmente pela mulher, na prática esta é uma tarefa do homem, assim como a
assinatura de financiamentos, abertura de conta bancária (a maioria das mulheres não tem
conta no banco), operações financeiras que não são detalhadamente conhecidas pelas
mulheres. Elas disseram que se interessam por essas questões apenas quando observam
que têm dívidas, ou quando o marido demonstra preocupação com a possibilidade de não
conseguir quitá-las. A mulher associa o dinheiro ao consumo, ao cuidado com a saúde
da família, à manutenção das pessoas e da imagem pública de harmonia da família.

Observamos que algumas mulheres usam estratégias para ter o seu dinheiro extra,
em vez de pedir para o marido. Uma delas explicou que, como a produção de leite virou
atividade da família e o marido o controla esse dinheiro, ela, juntamente com a nora, tem
uma pequena criação de galinhas, e a renda advinda da produção de ovos é utilizada para
comprar suprimentos específicos da cozinha (às vezes, censurados pelo homem por se-
rem supérfluos), peças do vestuário (calcinhas, sutiãs etc.) e para oferta de missa.

Temos uma pequena criação de galinhas, não é grande. Agora temos até bastante
ovo. Combinamos pontualmente a entrega de ovos, isto se são poucos ou muitos,
e isso sempre dá uns cruzeiros. Isso sempre é um dinheiro cada semana – handals
kelthe, um pouquinho tem que ter. (sexo feminino, 52 anos, casada)

Entretanto, essa situação é complexa e contraditória, pois observamos que,
enquanto algumas mulheres faziam questão de dizer que têm o seu dinheiro para peque-
nos gastos, outras vão se empregar parcialmente fora de casa,24  mas entregam seu
dinheiro ao marido. Este mesmo raciocínio não se aplica ao homem, que emprega a
remuneração de seu trabalho para garantir a sua imagem de autonomia, independência
e status em relação aos outros colonos. Publicamente, só ao homem é permitido jogar,
beber e fumar, o que, de acordo com as regras sociais, são transgressões aceitas como
parte do lazer. O bom marido idealizado, como podemos perceber nos relatos, é aquele
que traz dinheiro para casa, não joga e não bebe:
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Sábado de tarde é o dia de mais serviço para a mulher, mais ocupação. Tem que
fazer o que sobrou da semana e já preparar o domingo, deixar a roupa, a casa em
dia, a roupa lavada, a comida já meio preparada. Se tu quer ir na missa, na igreja,
já tem que adiantar sábado. Os homens, uma grande parte, vai na sociedade, no
bolicho, conversam, têm jogo de baralho, bocha ou bolão, jogam por dinheiro,
cerveja, já tomam ali. (sexo feminino, 39 anos, casada)

Não sei. Um pouco as relações na família, a gente fica sabendo o que acontece,
por exemplo... Tem este homem, K., fica com todo dinheiro. Ele mesmo trabalha
fora, mas o filho trabalha só em casa, já com família morando junto, a mulher, ela
é gente que trabalha demais, se mata trabalhando e ele gasta dinheiro no jogo.
Outro dia fiquei sabendo... perdeu no jogo, tiveram que vender a melhor vaca de
leite para cobrir o tufo, então a mulher tem que ficar quieta. (sexo feminino, 51
anos, casada)

Essas transgressões são toleráveis enquanto o homem traz dinheiro para casa e não
afeta o sustento da família. Entretanto, o agravamento da situação leva à condenação, que
é apontada publicamente como um problema que abala a imagem individual do homem.

Nunca havia imaginado que isso poderia acontecer, pagar com o dinheiro da
mulher o que gastou ou gastaram na zona, é uma coisa que eu não sei se poderia
aceitar. (sexo feminino, 37 anos, casada)

Ele ia junto nas guria em Santa Rosa... Perdeu tudo: terra, casa, trator, perdeu
tudo. Ficou pelado, tudo levando nas schene med [moças bonitas] da zona. (sexo
feminino, 70 anos, viúva)

A transição de valores que eles vivem socialmente é complexa, repercutindo
numa disputa de papéis de gênero dentro da família. Nessas circunstâncias, a mulher
individualmente também quer espaço, fazendo uso do corpo como instrumento de
poder para contestar a situação.

A mulher foi criada em segundo plano, né? Submissa a muita coisa... Existe uma
briga muito grande entre ser homem, mulher, com relação ao poder. Quem manda,
quem não manda em casa. A mulher se vale, por exemplo... é muito comum aqui
as mulheres se valer do sexo para mostrar poder. Então elas negam a relação ao
homem. Para elas, é um poder, elas sabem que o homem gosta e se valem disto
para se impor: ‘Eu não dou’, isto é muito comum. Tem mulheres que negam sexo
aí faz ano... É uma briga de poder, né? É muito comum as brigas. (sexo masculino,
52 anos, casado)

Essa disputa, como sugere o informante, põe em questão a autoridade do homem
e se estende por outros contrastes, como o verificado entre trabalho e valor econômico,
valor social da pessoa e aquisição de mercadorias de consumo em oferta nos meios de
comunicação. A mulher, além do poder sexual, tem vínculos que emergem como suporte
para a definição do seu espaço, como podemos observar no comentário a seguir:

Vivendo as situações na família, observo que chega um ponto, os filhos e a mulher
ficam de um lado e o pai do outro. Os filhos crescem e ficam do lado da mãe e o
pai perde o lugar de chefe. (sexo masculino, 72 anos, casado)
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As mulheres, na atualidade, superam as relações com o espaço doméstico, de
parentesco. Observamos que estão engajadas em grupos de discussão nos quais po-
dem compartilhar informações, discutir problemas. Lentamente, despertam para uma
auto-afirmação, descobrindo nesta a importância de se sentirem sujeitos com iniciati-
vas e poder de decisão.

A mulher empurra [pressiona], quer mudanças. As que participam um pouco,
então, começam aos poucos de ter segurança, mas a maioria ainda está só em casa.
O marido fica sabendo das coisas, não coisas da mulher. Ele fica sabendo o que
interessa para ele continuar no mando, não conversa isso com a mulher. São
muitas coisas que vão no bolicho por ali [conversas entre homens], nos bar, fica
sabendo das coisas que acontecem. Eu também fico sabendo. Os homens, quando
a mulher começa de participar, ele sentiu que as coisas estavam mudando, não
deixa mais a mulher participar ou então fica sério, de agressão, que elas vão direto
denunciar no promotor. (sexo feminino, 39 anos, casada)

Nesse contexto, o modelo de família nuclear passa por uma complexa transforma-
ção e algumas contradições são verbalizadas diante de ações que quebram o discurso
de igualdade. A mulher colona, em situações isoladas, dá forma a uma nova identidade de
contra-resistência; com sabedoria, concilia o espaço doméstico e a participação em ativi-
dades fora desse contexto, aumentando a integração com outros vínculos sociais.

ENVELHECIMENTO, ORGANIZAÇÃO DA VIDA E PARTICIPAÇÃO DA MULHER

A vida, como espaço de sociabilidade na conformação desse grupo de colonos,
passa por uma construção de poder muito sutil, em meio a um discurso e um esforço de
construção da igualdade social. Os colonos entendem a vida como um dom de Deus,
acreditam que foram privilegiados com essa graça, mas ao mesmo tempo parece pouco
comum se questionarem sobre o que é a vida. A pergunta a ser feita, para eles, é o que
fazer para ter vida, como respondeu um senhor de mais de 80 anos:

Para ter vida, a gente não pode se preocupar por que eu ainda estou aqui. Parti-
cipar no grupo de idosos, comunidade, cooperativa, ter amigos... Viver é não
sobrecarregar a carroça, não se sobrecarregar com o trabalho, das muss [obriga-
ção], é relativo, fazer o que a gente pode fazer. (sexo masculino, 82 anos, viúvo)

A vida, como parte de sociabilidade, é seguir e apoiar as normas comunitárias e
as obrigações institucionalizadas por esses colonos como identidade social, sem per-
der de vista a saúde individual do corpo. São as mulheres as responsáveis pelo cuidado
individual no cotidiano da família. As meninas, mesmo crianças, são lentamente inicia-
das no cuidado quando aprendem a preparar os alimentos, a cumprir os diferentes
rituais de limpeza da casa, do pátio, a plantar hortaliças e flores. A característica da
mulher cuidadora vai sendo ensinada pela avó, mãe ou responsável (madrinha, tia), de
forma muito peculiar. Assim, a moça (15-18 anos) pode ser ‘emprestada’,25  temporaria-
mente, para prestar serviços mediante uma solicitação de gestante/parturiente da co-
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munidade. Nessa situação, as mulheres não negam ajuda, mesmo achando que não
poderiam dispensar a filha devido às tarefas que esta desenvolve em casa; cedem ao
pedido, diante da explicação de que também elas podem precisar um dia. Essa é uma
forma de a moça conviver com uma nova realidade, aprender a lidar com recém-nascido
(e maternidade), com a dinâmica e a transformação que acontecem na chegada de uma
criança na família.26

A função da mulher como cuidadora tem um papel indispensável para a vida do
colono. Eles entendem que um homem, viúvo, com filhos, não pode levar a vida sem
contrair novo casamento, pois não teria como cuidar da família. A mulher deve receber
solidariedade dos parentes (pai, irmãos) e da vizinhança com relação às atividades da
roça. Quando a manutenção financeira estiver assegurada para a viúva e os filhos, não
se indica a necessidade de novo casamento. Em contrapartida, essa é uma preocupação
das mães em relação aos filhos homens que não contraíram casamento na idade consi-
derada normal (até 30 anos, no máximo). Elas os acusam de ‘solteirões’ e se mostram
receosas em relação a quem vai cuidar deles, temendo que fiquem perdidos. Já as
moças, em número bem mais reduzido em comparação aos homens, são acomodadas no
grupo familiar – como, por exemplo, mães solteiras, as consideradas doentes27  e algu-
mas que têm um ganho financeiro e mantêm e/ou dividem o seu ganho com a família.

A mulher, como cuidadora, tem o papel de gerir e preservar a vida, em iniciativas
tanto individuais quanto coletivas (vizinhança). A sua ação envolve a iniciativa de
ampliar os limites do grupo, estabelecer relações, ao passo que os homens se mantêm
individuais, mais autoritários, comprometidos com a idéia de estabilidade da proprieda-
de, responsabilidade econômica e política de preservar o nome, assegurar as fronteiras
da identidade de colono.

Observamos que as mulheres fazem parte de diferentes espaços coletivos, como
o clube do lar (articulados a partir da metade da década de 60 pela Emater),28  clube de
mães (ligado à Confederação das Mulheres Trabalhadoras), reuniões de saúde, grupos
que seguem a segregação sexual, em que discutem a condição individual e social da
mulher. A mesma mobilização não existe em relação aos homens; estes são convidados
para reuniões esporádicas para discutir a produção econômica da propriedade. Foi
extremamente difícil conversar com os homens sobre algum assunto que enfocasse os
valores sociais ou as transformações da mulher. Os diálogos espontâneos apontaram
para o conteúdo econômico, o lucro, a perda, o sofrimento exigido do corpo e da mente
para superar obstáculos como entender as contas, falar português e o esforço sobre-
humano de se adaptar à tecnologia, mantendo a autonomia da propriedade familiar.

As mulheres contam com estímulos políticos mais concretos (recentes) de
mobilização, a exemplo da aposentadoria rural, um benefício conquistado na década
de 90, direito que antes era só assegurado ao homem. Além disso, as mulheres estão
experimentando direitos civis de autonomia com relação à locomoção, reivindicando
benefícios sociais como os de atenção à saúde.

Eu tenho 83 anos e estou bem. Saio com o grupo de idosos e me sinto até melhor
de como era antes. Agora eu estou livre para sair quando tenho vontade, só tenho
uns pintinhos e, quando quero sair, cuidam. Moro sozinha. Já fiz o inventário,
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ainda estou recebendo de uma parte de terra que vendi. Agora estou planejando...
No próximo ano, tem que fazer a transferência da escritura, acho que com isso
vou fazer também do usufruto de onde moro: minha casa e de mais quatro
hectares que tenho arrendado. Isso tudo é para os meus filhos não ter que brigar
depois por minhas coisas. (sexo feminino, 83 anos, viúva)

Enquanto, de forma muito objetiva, faz verbalmente  o ‘testamento’ dos seus
bens de acordo com o seu desejo, sem conflito entre os filhos, a viúva aponta o grupo
de idosos como motivação e suporte das iniciativas. Essa é uma perspectiva em proces-
so, que está associada à questão da autonomia financeira da mulher, mas não é acessí-
vel a todas. Uma parte mais jovem da população feminina convive, no cotidiano, com
outra realidade, como comenta a informante a seguir:

Tem homens que querem levar o CPF para casa porque a mulher di kamt doc net,
di kan net in di schtat kome, di comt net in di schtat [ela não vem igual, ela não
pode vir à cidade, ela não vem na cidade]. Fa rom net? [Mas por que não?] Ai di
mus da heim plaiben di arbait schaffen [Ela precisa ficar em casa, realizando as
tarefas]. Se é doente, daí é sério, porque se é doente eu entrego... Mas tem muitas
mulheres que não vêm e os homens querem levar junto. Elas só ficam em casa.
(sexo feminino, 41 anos, casada)

As viúvas, em diferentes comunidades, têm traçado novos objetivos em parce-
ria ou nos grupos de idosos. Em número, as viúvas superam os viúvos. Em algumas
comunidades, as viúvas29  representam 25% da população. Observamos que a mulher
não se desvincula do cuidar, de resolver preventivamente os problemas com apoio dos
filhos, podendo em algumas situações se vincular em novo matrimônio, sendo esta uma
situação nova, incipiente como experiência do grupo social.

Hoje me parece... Os viúvos, as pessoas admitem esta possibilidade de ele casar
de novo e às vezes ter filhos, mas ainda é... A relação conflituosa é com os filhos,
não é por ele não querer, mas é pelos filhos não aceitar. O jogo principal é o jogo
financeiro, econômico. Então, para ele casar, tem que casar com separação de
bens. Eles permitem o pai ou a mãe casar de novo, mas com união parcial ou sem
comunhão de bens, começar do zero, porque eles não querem repartir o que o pai
e a mãe, durante anos, conquistaram, com outro... Eu sei de vários casamentos
que houve, mas sem comunhão de bens. (sexo masculino, 52 anos, casado)

Observamos que, entre os colonos, a expectativa média de vida aumentou. Mui-
tos casais festejam cinqüenta anos de casamento,30  sessenta anos em alguns casos,
sendo o casamento uma data importante. Os rituais de renovação, como bodas de prata
(vinte e cinco anos de casados) e bodas de ouro, são cerimônias públicas que reforçam
os laços sociais, principalmente entre o grupo de parentesco, ocasiões de reunião de
toda a comunidade,

Foi uma festa linda que nós fizemos de bodas para a mãe e o pai. Cada filho deu
um pouco e o pai mais um pouco e foi lindo, a mãe feliz, feliz, nem cansou. Tu
acredita que tinha cinco padre na celebração da missa? Foi uma coisa da gente não
esquecer nunca, uma homenagem que fizeram tão bonita... Acho que, em vida, a
mãe e o pai não vão mais ter outro dia igual, e tudo deu bem certo na festa, te
conto, uma cerimônia inesquecível. (sexo feminino, 29 anos, casada)
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As mulheres, na fase do envelhecimento, têm iniciativas e desenvolvem ações
políticas mais ofensivas em âmbito social, quando comparadas aos homens. Criam
oportunidades e sentem-se com coragem de falar dos problemas familiares em grupo;
acompanham o que acontece com os jovens, estão informadas sobre os assuntos da
saúde. Os homens, de forma isolada, conversam no bar, no boliche, durante o jogo de
bocha, em locais fechados, limitados como grupo. Eles não estão articulados em seus
interesses e reagem de forma individual, apontando como ameaça ao seu poder qual-
quer iniciativa de mobilização dentro de uma proposta coletiva, que entendem como
conspiração, com desconfiança. A vergonha, o medo de abordar diretamente assuntos
como a sexualidade, mesmo a título de informação, é assunto de palestra de interesse da
mulher; é delas a responsabilidade de cuidar.

Durante nosso trabalho de campo, acompanhamos várias reuniões entre mulheres
vizinhas que semanalmente se reúnem em atividades como jogo de baralho, encontro de
trabalho manual e, nas terças-feiras, reservam um espaço para inventar novas atividades,
com apreciação de quitutes e troca de receitas. Nesses encontros, discutem-se algumas
iniciativas que são implementadas e levadas para reuniões mais amplas (no clube social,
na escola) entre mulheres e/ou grupo de idosos. Os homens não fazem parte dessas
reuniões das mulheres; ficam isolados, realizando tarefas no seu pátio (pequenos conser-
tos, capina da roça próxima à casa), ou acompanham o plantio e o crescimento da soja,
alegando que não têm o menor interesse pelas atividades das mulheres.

Acompanhamos também o esforço de determinada mãe que entendia que sua
filha casada deveria participar das reuniões das mulheres. Isso a levou a convidá-la
para que fosse integrando-se aos poucos, aprendendo alguns trabalhos que lhe des-
pertassem o interesse de se reunir com as demais. Confidenciou que seu genro é muito
trabalhador, mas não apóia o clube do lar; vem de uma família em que o pai era autoritá-
rio e nunca permitiu a participação da mulher em uma reunião. A mulher explicou que
teve essa liberdade e não poderia deixar de integrar a sua filha em atividades fora de
casa, fazê-la participar das reuniões e não só ficar em casa trabalhando, porque isso traz
vida, explicando que deste mundo não se leva nada para o céu (estava se referindo a
bens materiais e a sua acumulação).

Os encontros dos grupos de idosos também foram apontados como espaço de
sociabilidade. Observamos que os idosos constituíram um espaço diferenciado, onde
podem se comportar como jovens, se permitir sentimentos que haviam ficado de lado,
como a amizade entre os integrantes do grupo e a sua união, que entendem como
valores inestimáveis.

Nosso grupo é muito unido. É bonito assim quando alguém tem uma idéia.
Isso já sai. Agora o rei e a rainha estão se preparando, vai ter a festa dos
idosos no município e vai ser escolhido o rei e a rainha do município para este
ano, então todos estamos ajudando a fazer as tarefas, estamos preparando
uma surpresa, queremos fazer uma apresentação bonita no dia. (sexo mascu-
lino, 74 anos, casado)

Os mais jovens também reconhecem e aprovam as mudanças na vida dos ido-
sos, opinando a respeito:
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Têm vida bonita, ganham, sabes? Aposentadoria, têm vida bonita... (sexo femini-
no, 47 anos, casada)

A participação no grupo é fundamental para estes que são idosos, como o pai. A
gente nota que ele conversa com pessoas que têm a idade dele, no dia do encontro
ele volta para casa com um monte de coisa diferente para contar e assim a gente
vê em casa, sabe? A solidão é muito grande. A mãe já é falecida faz anos. Como
o pai, ele assim tem um monte de coisa que ele não se permite. Tu pensa que ele
uma vez ligou a televisão, ele só assiste se nós estamos olhando, o mesmo canal,
mesmo se tem outro programa na Rede Vida, isto ele não, só para poder cobrar de
nós. É muito interessante, né? Aquele orgulho... Ele se impõe com a idade o
respeito. As pessoas não se preparam para esta idade e o relacionamento com os
filhos. Acham que simplesmente têm que continuar mandando, precisam de
poder e hoje já é diferente. Deviam falar mais disso no grupo de idosos. Eu vejo
que um pouco ele já melhorou, porque eu sinto que ele gosta se eu troco o canal
para a Rede Vida. (sexo feminino, 34 anos, casada)

A mãe... Hoje eu estou sentindo que ela está mais feliz do que quando no tempo
em que estava em casa, muito mais feliz. Ela sai, dança com meu pai... O meu pai
nunca dançou, hoje participa do grupo de idosos. Tu é para ver como meu pai
dança, canta, nós nunca ouvia o pai cantar durante o tempo que eu estava em casa.
Hoje canta, estão muito mais feliz. Eu acho que os filhos são um atropelo na vida,
às vezes sempre uma tropa de gurias ao redor, a gritaria, amigos, discutem... Acho
que hoje eles são mais feliz e mesmo hoje, dormindo separado, têm mais afetividade,
estão mais felizes que no tempo em que tinham mais potência, força física. (sexo
feminino, 39 anos, casada)

Os grupos de idosos têm uma mobilização muito forte nas comunidades,31  estão
descobrindo e mostrando um outro espaço de vida entre as pessoas em fase de enve-
lhecimento e que, até então, não se permitiam. Fazem reuniões mensais coletivas, discu-
tem problemas que têm com os filhos, realizam promoções sociais entre comunidades,
apóiam iniciativas dos jovens, fazem com que sua mobilização traga uma nova perspec-
tiva de vida para os demais membros da sociedade.

Esse processo, de acordo com uma informante, intensificou-se com a aposenta-
doria rural para as mulheres, pois permitiu a elas também terem o seu dinheiro, coisa que
poucas  tiveram durante a vida como colonas. Além disso, criou expectativas para se
aposentar, ter seu salário e poder tomar algumas iniciativas como fazer uma pequena
viagem, ir à casa dos filhos, e não só trabalhar.

Entretanto, a aposentadoria do idoso, em algumas situações, também represen-
ta o sustento de toda a família. Alguns jovens se sentem no direito de reivindicar para
si o dinheiro, na argumentação de que cuidam do idoso, situação denunciada pelos
demais idosos do grupo que conhecem a realidade de cada um, pois planejam entre si
pequenos passeios, visitas a lugares turísticos ou mesmo a outros grupos de idosos.
Dizendo que cada um pode fazer uso do dinheiro como quiser, protestam, pois não
acham certo que aqueles que não estão aposentados o usurpem, em vez de trabalharem
e ganharem o seu sustento dignamente.
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O filho dela não quer trabalhar, vive da aposentadoria da mãe. Outro dia, a T. viu
no banco, ele leva a L. buscar a aposentadoria, fica do lado de fora e quando volta
na porta fica com todo dinheiro, cinco reais diz que viu ele deixar para ela. Isso é
o fim, fazer isso com a mãe não é certo. (sexo feminino, 73 anos, casada)

A grande maioria dos idosos compreende que a aposentadoria é de quem a
recebe, e não dos filhos; estes devem trabalhar, como os idosos já fizeram; se os idosos
querem ajudar, podem fazê-lo de forma que beneficie todos os filhos, como explicou
uma aposentada, de forma orgulhosa:

No Natal, comprei um presentinho para cada um dos meus filhos. Aprendemos
a fazer um arranjo e eu consegui fazer um para cada filho. Eu acho que nós temos
que dar igual para cada um. Os meus todos são casados, mas eu fiz questão de dar
para todos eles. Agora tenho tempo e vou inventando coisas, não vou parar, até
não poder mais. (sexo feminino, 74 anos, casada)

Os idosos vão criando novas formas de sociabilidade, reinventando valores que
fortificam os laços dentro das famílias e da comunidade, permitindo novas formas de
relacionamento. Observamos, nesse grupo social, que as pessoas na fase do envelheci-
mento são as que dispõem de mais tempo para discutir problemas do cotidiano, empreen-
der iniciativas de intervenção de acordo com os interesses comunitários, conciliar grupos
com interesses políticos opostos. Diversos idosos declararam ter uma mensagem de
trabalho e ação para deixar aos jovens, de motivação para que dêem valor aos seus
costumes, como as práticas religiosas, o convívio social, demonstrando isso em peque-
nos exemplos, como a dança da polonesa no início de cada reunião dançante ou baile.

NOTAS

1 O termo ‘colono’ é utilizado corriqueiramente pelos agricultores para nomear a si
mesmos, o que não pode nos levar a generalizações. No sentido em que o empre-
gam, fica evidente que expressa um sentimento de igualdade dentro daquele espaço
social. Há, entretanto, diferentes tipos: os que têm terra, os que não têm e trabalham
como arrendatários (na opinião deles, são muito diferentes dos que invadem propri-
edades). De acordo com a nossa observação, a identidade que expressam se relaci-
ona à forma de organização econômica, familiar, participação comunitária (igreja,
escola, clube social) e trabalho com a terra, da qual depende o sustento da família, e
lhes dá credenciais para se enquadrar como colonos (foram taxativos ao afirmar que,
para serem colonos, não podem ter outra fonte de renda).

2 A aposentadoria rural anterior à década de 90 só beneficiava os homens.
3 O município de Santo Cristo foi emancipado pela Lei Estadual no 2.602, de 28 de

janeiro de 1955. Inicialmente, o núcleo Santo Cristo integrava o 5o Distrito de
Santo Ângelo; em 1924, passou a ser sede do 10o Distrito; em 1931, tornou-se o 4o

Distrito de Santa Rosa; e somente em 1955 ocorreu a sua emancipação político-
administrativa.
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4 Conforme os dados do IBGE, na década de 70 havia 15.076 habitantes, sendo que
1.914 residiam na área urbana e 13.162 no meio rural. Os dados comparativos por
década podem ser obtidos em Heck (1994).

5 Cada comunidade rural é composta por 60 a 120 famílias, que residem em
casas individuais.

6 A Emater recebe fomento financeiro para prestar assistência técnica e é vinculada à
Secretaria de Agricultura do Estado do Rio Grande do Sul.

7 As salas de ordenha têm piso e paredes em cerâmica. As vacas são ordenhadas em
celas individuais, que precisam ser lavadas e pintadas (com cal) periodicamente. O
piso precisa permanecer lavado e limpo em cada turno. A ordenha das vacas é feita
em dois horários: pela manhã e ao entardecer. Os tarros, onde é armazenado o leite,
também precisam de limpeza rigorosa, assim como o resfriador, local que mantém
acondicionado o leite na propriedade. O caminhão leiteiro recolhe a produção de 24
em 24 horas.

8 Os homens se empregam na construção civil e em trabalhos urbanos sem qualifica-
ção específica. Observamos que, entre as comunidades rurais próximas à sede, de
seis a dez homens se deslocam diariamente para trabalhar no meio urbano; as mu-
lheres e os filhos assumem o trabalho na propriedade rural.

9 Existe uma hipótese, ainda não pesquisada quantitativamente, mas perceptível no
discurso dos colonos e que assinala o empobrecimento deles nas últimas três
décadas. No final da década de 60 e no início da de 70, deslocam-se para as novas
frentes de colonização em Santa Catarina e Paraná, vendendo a terra e adquirindo
outra de menor custo e maior área (coberta de mata). Na década de 80, migram para
o Pará e o Maranhão, sendo que alguns retornam. A maioria submete-se a condi-
ções de vida piores que as anteriores. E, na década de 90, há uma valorização da
terra no país. Além disso, a distribuição da herança fragmenta os lotes. O capital
que possuem não permite a aquisição de terra, então migram para a área urbana.
Com o dinheiro da venda da propriedade, conseguem comprar um terreno e vão
para a região do Vale dos Sinos, área de indústria coureiro-calçadista. Alguns
ainda arriscam ir para o Paraguai, mesmo sabendo que lá não têm direito de proprieda-
de, somente o título de posse da terra.

10 Das associações voltadas para a perspectiva produtiva, hoje permanecem ativas
somente a Cooperativa Mista São Luiz, a Cooperativa Tritícola Santa Rosa
(CotriRosa), cinco Associações de Produtores de Suínos (Apsats), o que corresponde
a aproximadamente duzentos colonos, e a Asca, uma cooperativa de consumo (tro-
ca e venda de gêneros alimentícios).

11 Essa experiência teve início em conjunto com a enfermeira Dóris Nonnemacher,
agentes da saúde e 11 idosos da comunidade de Bom Fim. A partir dela, a formação
de grupos de idosos em comunidade rurais se multiplicou.

12 O catolicismo é a religião predominante (90%), e os 10% restantes da população são
evangélicos luteranos e membros da Assembléia de Deus. Todas as linhas (núcleos
rurais) do município têm prédios da Igreja católica e cemitérios. Em duas linhas,
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observamos que o cemitério é interconfessional, mas as igrejas funcionam em prédi-
os independentes.

13 A cuca é um prato típico da culinária alemã, preparado e servido em datas festivas.
Consiste de uma massa de farinha de trigo doce recheada com schimier de frambo-
esa, requeijão, uva, mamão e pêssego, entre outros ingredientes.

14 Jornal Zero Hora, 8/2/1996.
15 Nas décadas de 40-50, era comum os casais terem de oito a dez filhos. Na década de

70, esse número começou a diminuir, estando hoje por volta de dois a três filhos. As
formas de anticoncepção são assunto abordado no curso de noivos. Entretanto,
com o aumento de jovens engravidando em idade precoce, o assunto passou a ser
enfocado também na preparação da crisma (um dos sacramentos que o jovem rece-
be na Igreja Católica durante a adolescência).

16 Na região, existem apenas instituições particulares de ensino superior. A instituição
pública mais próxima fica a 300 quilômetros. A formação profissional de nível técni-
co não existe de forma contínua. A maioria dos filhos de colonos que estudam
desiste da vida agrícola, fazendo esta opção bem antes de terminar o curso superior.

17 A formação religiosa (inclui curso superior de filosofia) exige um custo financeiro
que não é acessível para um colono. A renda familiar é baixa, não perfazendo um
salário mínimo por pessoa/mês. O dinheiro é vinculado à safra e não constitui um
rendimento mensal. Numa situação em que foi exposta a contabilidade da família,
as despesas com o estudo de um filho absorviam ¾ da renda obtida mensalmente
com o leite, sendo que três trabalhavam em casa e dividiam os 25% restantes em
valor bruto.

18 Semelhante ao que diz Giddens (1993), o amor romântico, entre os colonos, se
assemelha ao que foi observado entre os camponeses da França e da Alemanha do
século XVII, em que o beijo, a carícia e outras formas de afeição física associadas ao
sexo eram raramente expostas pelos casais.

19 O keim, categoria descrita por Ellen Woortmann (1995), relaciona-se à reprodução e
à observância de valores tradicionais. Avaliam-se as pessoas como derivadas de
keim bom ou ruim; entre estas, ele cita as condutas morais negativas que não devem
ser levadas adiante pelas pessoas.

20 Durante a coleta de dados, criaram-se vínculos com várias mulheres que relatavam
problemas de relacionamento com os maridos. O impressionante era a agressividade
entre casais, a violência autoritária, calada, sem denúncia, que recaía sobre as mu-
lheres. Elas buscavam soluções com o padre, com familiares; não faziam denúncia
pública contra os maridos.

21 A ordenha mecânica das vacas é a tecnologia mais inovadora que estava sendo
adotada em algumas propriedades. A maioria dos colonos continuava com a prática
de ordenha manual, tarefa que ocupava as mulheres e as crianças.

22 Este depoimento foi dado numa festa, na presença do esposo e de um casal de
amigos da depoente.
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23 Também é o homem que responde diante do Conselho Tutelar, do promotor, pela
ação judicial de prorrogação da dívida agrícola com o banco, pela dívida direta com
o comerciante. Estes foram alguns problemas apontados por homens que se diziam
preocupados em superar situações desse tipo.

24 A complementação da renda é crescente em atividades fora de casa, em que as
mulheres vão se empregar em pequenas agroindústrias ou atividades de educação,
saúde e cargos de lideranças (a presidente do sindicato de trabalhadores rurais é
mulher e vereadora).

25 A autorização quem dá é a mãe e, se envolve salário, também é acertado por ela. Não
nos deixaram claro qual é esse valor e nem se a cobrança sempre envolve dinheiro.

26 Essa é uma referência que dão quando buscam emprego de doméstica. Conforme o
desempenho, têm melhores   referências. Elas referem-se a esses acompanhamentos
a puérperas não como emprego, mas períodos em que trabalharam em tal família
(geralmente de dois a três meses). Também observamos que desenvolvem vínculo
de afetividade e amizade com crianças e casais com os quais conviveram.

27 Essas doenças nem sempre são casos reconhecidos por um médico, mas os de-
mais a caracterizam como net kans richtig (não bem certo), sendo que esta pessoa
recebe um tratamento de doente por parte do grupo. Acompanhamos dois casos
de pessoas que fizeram perícia médica, para requisitar aposentadoria por invalidez,
e não tiveram parecer clínico de doença confirmado. Para a comunidade, eram
casos inquestionáveis de doença, pessoas tratadas como ‘doentes da cabeça’,
‘sem juízo’.

28 A Empresa de Assistência Técnica e Extensão Rural é um órgão do estado e tem um
escritório em cada município do Rio Grande do Sul. A equipe é composta por, pelo
menos, um engenheiro agrônomo, uma extensionista e um técnico agrícola.

29 Essa observação foi relatada por uma viúva que fez questão de me levar à casa de
todos os filhos e, por último, conduziu-me ao cemitério, onde está enterrado o
marido. Lá, relatou como organizou sua vida após o falecimento do marido e obser-
vou que organizam os túmulos aos pares, já reservando espaço para o pessoa que
permanece viva, seguindo uma ordem igual à da festa de casamento.

30 Essas datas são festivas somente se os dois parceiros do casamento estão vivos;
se um deles é falecido, não há comemoração da data.

31 Estavam em atividade 28 grupos de idosos, das 35 comunidades que compõem o
município. Contavam com  acompanhamento da Secretaria da Saúde e Ação Social.
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