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RESUMO 

  

Este texto reflete acerca da cultura desenvolvida a partir do início do processo de 

colonização da serra catarinense
2
 marcada pelo desenvolvimento do modo de produção da 

vida calcada na estrutura fundiária latifundista e no desenvolvimento da pecuária em 

regime extensivo (1776 -1940). Tem como objetivo demonstrar a persistência de práticas 

sociais deste período presente na vida social no município de Lages e região da Serra 

Catarinense na contemporaneidade. As categorias que permearam a discussão foram 

“espaço social”; “espaço de relações sociais”, onde ocorrem “lutas simbólicas” 

desenvolvidas nos diferentes campos e nas quais está em jogo a própria representação do 

mundo social e, sobretudo, a hierarquia no seio de cada um dos campos e entre os 

diferentes campos. A fundamentação teórica teve como ponto de partida a teoria 

bourdieuana. Assim, a fazenda de criação de gado tomado como espaço social simbólico, 

pode ser vista como o locus constituinte por onde se articularam na região de Lages um 

modo capitalista de produção econômica, o estabelecimento de relações de poder e o 

engendramento de relações sociais.  

 

Palavras-chave: Fazenda de criação de gado; espaços sociais; práticas sociais; território da 

Serra Catarinense.  

 

ABSTRACT 

 

This text reflects on the culture developed from the beginning of the colonization of the 

Sierra Santa Catarina marked by the development of the production mode of life grounded 

in agrarian structure landowner and livestock development in extensive (1776 -1940). 

Aims to demonstrate the persistence of social practices of this period present in social life 

in Lages and Santa Catarina da Serra region nowadays. The categories that permeated the 

discussion were "social space", "space of social relations", where there are "symbolic 

struggles" developed in different fields and in which game is the very representation of the 

social world, and especially the hierarchy within each of the fields and between different 

fields. The theoretical starting point was the theory bourdieuana. Thus, farm livestock 

taken as symbolic social space, can be seen as the locus where constituent is articulated in 

the region of Lages one capitalist mode of economic production, the establishment of 

power relations and the engendering of social relationships. 

 

Keywords: Farm livestock; social spaces; social practices; territory of Sierra Santa 

Catarina. 

 

                                                 
1
 Geraldo Augusto Locks. Dr. em Antropologia Social pelo Programa de Pós-Graduação em Antropologia da 

Universidade Federal de Santa Catarina.  Professor do Programa de Pós-Graduação Mestrado Acadêmico em 

Educação da Universidade do Planalto Catarinense. 
2
 Região da serra catarinense neste texto compreende-se pela área geográfica da Associação dos Municípios 

da Região Serrana – AMURES. Trata-se de um conjunto de 18 municípios: Lages, Capão Alto, Campo Belo. 

Cerro Negro, Anita Garibaldi, São José do Cerrito, Correia Pinto, Ponte Alta, Otacílio Costa, Palmeira, 

Bocaína do Sul, Urupema, Rio Rufino, Bom Retiro, Urubici, Painel, São Joaquim e Bom Jardim da Serra. 



 

 

A PERSISTÊNCIA DO PASSADO EM PRÁTICAS SOCIAIS 

CONTEMPORÂNEAS NA SERRA CATARINENSE: UM ESTUDO ACERCA DA 

FAZENDA DE CRIAÇÃO DE GADO  

 

Geraldo Augusto Locks  

 

Qual é o locus da cultura? Onde a cultura 

existe? (...) Cultura consiste em coisas e 

eventos reais e observáveis, precisamos ser 

capazes de localizá-la. (White, 2009, p.61). 

 

Para efeito desta reflexão tomamos a grande fazenda de criação de gado como um 

“campo de representações”, muito mais que um espaço físico-geográfico, um “espaço 

social” na perspectiva de Bourdieu (1989), um “espaço de relações sociais”, onde ocorrem 

“lutas simbólicas desenvolvidas nos diferentes campos e nas quais está em jogo a própria 

representação do mundo social e, sobretudo, a hierarquia no seio de cada um dos campos e 

entre os diferentes campos” (BOURDIEU, 1989, p.133).  

Nossa premissa é de que a grande fazenda foi o lugar privilegiado onde indivíduos, 

grupos sociais elaboraram parte de suas representações sociais de mundo, construíram 

identidades individuais e coletivas, forjaram “estilos de vida” como indica Bourdieu (1989, 

p. 144). Deste modo, não se pode subestimar o que denominamos de cultura de fazenda 

com todas as suas implicações, quando se pretende compreender o ethos
3
 cultural da 

população de Lages e região na contemporaneidade. O termo ethos é compreendido aqui 

no mesmo sentido aplicado por Bateson (apud GOMES, 2008), ou seja, ao modo de sentir 

o mundo e de se comportar de acordo com princípios, normas e valores reconhecidos por 

uma determinada população. Então, o ethos cultural pode ser observado em diferentes 

estilos de vida, comportamentos, modos de pensar e agir dos indivíduos ou de um grupo 

social.   

Sustentamos a ideia de que a cultura de fazenda persistiu e continua a orientar 

muitos aspectos do ethos cultural de indivíduos, grupos étnicos, procedimentos sociais em 

instituições públicas e privadas em Lages e na região. A saber, concepções de mundo, 

comportamentos sociais, relações de poder, estilos de vida, ritmo de trabalho, uma visão de 

mundo expresso no modelo de desenvolvimento em Lages e na região, todavia são 

influenciados por normas, códigos, símbolos, valores oriundos do “mundo” da grande 

fazenda de criação de gado. Esta proposição pode ser refletida em duas perspectivas: 

primeiro, em alguns aspectos encontrados na história cultural da fazenda de criação de 

gado na região; segundo, na externalidade desta cultura a ser identificada em hábitos, 

nominações, costumes, modos de vida, presentes no campo e na cidade.  

A relevância desta reflexão reside no fato de que por este itinerário pode-se 

compreender muitos aspectos da vida social da população da serra catarinense, tais como: 

comportamentos sociais, opções de vida, aspirações sociais e econômicas, ritmo de 

trabalho, estágio de desenvolvimento, educação ambiental, nível de escolarização, relações 

de gênero, organização social, exercício da cidadania, capacidade de indignação social, 
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relações do cidadão com o poder público, relações políticas, e assim por diante. Desse 

modo, podemos nos aproximar da base sociocultural constituinte da territorialidade da 

serra catarinense. Se for relevante lançar um olhar retrospectivo, melhor ainda, quando ele 

permite compreender o momento presente. Mais gratificante, todavia, é poder lançar um 

olhar para o amanhã e vislumbrar com lucidez o caminho que Lages e região deverão 

construir na perspectiva de um desenvolvimento solidário e sustentável. 

Tomamos a noção de territorialidade na mesma perspectiva de Raffestin (1980), 

para quem o espaço físico é anterior ao território. O território se forma a partir do espaço e 

é resultado da ação dos atores sociais. Em suas próprias palavras, o território não poderia 

ser nada mais que o produto dos atores sociais. São eles que produzem o território, 

partindo da realidade inicial dada, que é o espaço. Há, portanto, um “processo” de 

território, quando se manifestam todas as espécies de relações de poder. Digo que, o 

território é expressão das relações sociais, econômicas, políticas e ambientais estabelecidas 

pelos atores históricos que residem e vivem num determinado espaço físico. É daí que os 

atores se territorializam ou se desterritorializam à medida que criam seu lugar de vida e de 

relações cotidianas ou são excluídos de um determinado lugar de vida. Na sequencia deste 

ensaio, após caracterizar alguns aspectos desta cultura, busca-se demonstrar onde é 

possível identificar comportamentos herdados ou influenciados pela construção da 

territorialidade constituída na fazenda de criação de gado. 

 

Origem da estrutura fundiária  

 

Desde a origem da fundação de Lages, em 1766, até meados do século XX, a 

estruturação fundiária predominante na região caracterizou-se pela grande fazenda de 

criação de gado (COSTA, 1982). A forma de ocupação do espaço físico foi a concessão de 

sesmarias e com a compra de terras vizinhas eram muitos os fazendeiros que chegavam a 

possuir centenas de milhões de campos (COSTA, 1982, p. 1479). Este processo de 

apropriação de terra teve outro aspecto nem sempre sabido e não menos importante. De 

acordo com Iura (apud MUNARIM, 1990, p. 20), “não obstante a limitação legal, de se 

conceder, para cada concessionário não mais que uma sesmaria, que equivalia a uma 

propriedade de 108 milhões de metros quadrados (10.800 ha), os protegidos do governo 

obtinham áreas bem superiores, que chegavam a ter até 35 sesmarias”. Estes dados revelam 

que, por dois séculos e meio, a área dos campos de Lages foi repartida em poucas e 

grandes posses. Cada distrito, atualmente municípios, desmembrados do extenso município 

de Lages, (São Joaquim, Anita Garibaldi, Campo Belo, Cerro Negro, São José do Cerrito, 

Correia Pinto, Otacílio Costa, Ponte Alta e outros), eram propriedades de alguns poucos 

fazendeiros criadores de gado. 

O depoimento do Coronel João Costa, falando sobre Lages e região, já no ano de 

1885, diz: 
A maior parte da população ocupa-se da rendosa indústria pastoril. Suas 

extensas campinas dão abrigo a mais de trezentas mil cabeças de animais 

vacuns, cavalares, lanígeros e suínos, que produzem anualmente sessenta 

mil cabeças das quais são exportadas sessenta mil cabeças das quais são 

exportadas trinta mil para as povoações do litoral. Além do gado em pé 

ainda exporta este município, em larga escala, queijo, charque, couro, 

cabelo, erva-mate e fumo, cultivados só para o consumo próprio, cereais 

e legumes (apud COSTA, 1982, p. 746).  

 

Embora houvesse uma agricultura de subsistência ocupando terras dobradas e 

beiras de rios com base nas culturas de milho e feijão, atividade de extração do pinhão em 



 

 

abundancia, pesca e caça, não resta a menor dúvida de que a principal atividade econômica 

voltada tanto para o abastecimento interno como para a exportação em grande escala, foi a 

criação de gado. Esta se estendeu até a década de 1940, quando no contexto de um modelo 

de desenvolvimento nacional urbano industrial capitaneado por Getúlio Vargas, a região de 

Lages inaugura uma nova atividade econômica hegemônica: a exploração da madeira 

(MARTENDAL, 1980).  

Afirma-se que até a metade do século Lages era uma cidade pacata e sossegada, de 

não mais que 8.000 habitantes no espaço urbano, e que alicerçava sua economia em 

atividades ligadas à pecuária e a um comércio de pequena expressão. Só a partir da 

exploração da madeira é que se pode imaginar Lages como uma cidade de características 

urbano-industrial constituindo-se em cidade pólo regional (idem, 1980:41). Uma das 

contradições importantes a ser enfatizada da passagem da atividade hegemônica da 

pecuária para a exploração da madeira foi a permanência da estrutura fundiária. Ou seja, 

persistiu a divisão da terra em grandes latifúndios sob a propriedade de poucos fazendeiros. 

Estes venderam seus pinheirais sem desfazerem-se da terra. Na linguagem coloquial 

cotidiana se houve em Lages, “que nesta região a reforma agrária se faz na cama”, ou seja, 

evita-se o parcelamento da terra, pois esta mesmo em grandes extensões é passada de pai 

para filho através de herança
4
. A própria cidade de Lages estruturou-se através de diversos 

interesses de grupos econômicos mais fortes, sobressaindo no caso, os fazendeiros 

(PEIXER, 2002, p. 30). 

  

 

Alguns aspectos da cultura de fazenda na região de Lages 

 

O conceito de cultura compreendido aqui é no sentido mais englobante e includente 

possível. Aquele conceito-chave para a interpretação da vida social. Ou seja, nas palavras 

de Da Matta (1986), a maneira de viver total de um grupo, sociedade, país ou pessoa. 

Aquele mapa, um receituário, um código através do qual as pessoas de um dado grupo 

pensam, classificam, estudam e modificam o mundo e a si mesmas. Dentro da variedade de 

conceitos de cultura, Arruda (2000) explicita outro conceito que pode contribuir para a 

identificação e compreensão da cultura de fazenda referida.  

 
A cultura abrange o conjunto dos valores, atitudes, comportamentos, 

aspirações, modos de relação característicos de um determinado estágio 

de evolução de uma sociedade. A cultura está silenciosamente presente 

nos gestos, palavras, olhares, ações do nosso cotidiano. Está presente na 

maneira como nos vemos e vemos o mundo, e nas maneiras de nos 

relacionarmos conosco mesmos, com a Natureza, com a sociedade, com 

cada pessoa com quem convivemos diariamente, com os nossos 

ancestrais e com os seres que nos sucederão em infindáveis gerações 

futuras. A cultura está presente até na maneira como protestamos, nos 

indignamos, nos revoltamos contra ela e os modos de ela se expressar em 

nós e na sociedade (ARRUDA, 2000) 

 

Um olhar antropológico pode detectar e decifrar a presença silenciosa da cultura 

impressa nos gestos, palavras, olhares, atitudes, ações e relações cotidianas de um grupo 
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social. Não sendo possível aqui caracterizar todos os aspectos que podem ser pinçados no 

modo de viver total da fazenda de criação de gado de Lages e região, destacamos os 

seguintes: a constituição das identidades étnicas, o cenário das relações de propriedade e de 

trabalho, hierarquia social, relações sócio-políticas e econômicas e a cidadania. 

Do ponto de vista da constituição das identidades étnicas, pode-se identificar um 

conjunto diverso e rico. O primeiro componente étnico foi a presença do habitante nativo, 

os povos indígenas das nações Xokleng e Kaingang (SANTOS, 1997). A chegada do 

colonizador paulista, descendente de português, já trás consigo afro-brasileiros na condição 

de escravos, compondo já três grupos étnicos
5
. O descendente português em contato com o 

índio paulista ou da região resultou na formação daquilo que seria o maior segmento étnico 

da região, denominado pela literatura geralmente por “caboclo”. Então, a fazenda e a 

região como um todo, será palco de uma rica diversidade étnica. Isto é, diferentes gêneros 

culturais ou estilos de vida forjariam a vida social na serra catarinense. Consequentemente 

neste território pode-se pensar no estilo de vida indígena, do branco paulista/luso 

colonizador e do caboclo. Elementos da cultura gaúcha poderão ser observados nas 

manifestações dos diferentes modos de vida. Contudo, nunca se pode confundir o lageano 

ou o serrano com a identidade social do gaúcho descrito no Rio Grande do Sul. Somente 

no início do período da exploração da madeira, a partir de 1940, quando entra em declínio 

a atividade da pecuária, chegam em maior número outros grupos étnicos como descentes 

de italianos e alemães, depois japoneses, sírio-libaneses e letuanos
6
.  

O cenário das relações de propriedade e de trabalho na fazenda é assim descrito 

por Cabral (1979, p. 88)  
em torno dos senhores das terras e do gado, da sua família – que 

constituíam o núcleo da organização – as tarefas pesadas do pastoreio 

repartiam-se entre os escravos e os agregados, aqueles, parte do domínio 

como propriedade do senhor, estes, a ele ligados pelos laços invisíveis 

mais indiscutíveis de uma lealdade absoluta, dum completo respeito e 

duma total dependência econômica.  

 

O tratamento amistoso e de relativa proteção social estabelecido entre proprietários 

e não proprietários mascaravam as posições e interesses de classe. Cabral (1979, p. 89), 

afirma que 

 
não é menos verdade que eram estes agregados, juntamente com os 

escravos, o contingente mais ponderável na escassa população da Vila 

serrana. Isolados nos limites das fazendas, onde eram mantidos como 

vigias, ou ao lado da casa dos patrões, o seu número crescia. Quando 

ocorria a vizinhança com os patrões, os filhos de uns e outros juntos 

brincavam, juntos cresciam e, ao se fazerem homens todos, passavam ser 

respectivamente patrões e agregados, como o havia sido seus pais, unidos 
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pelos laços da mesma solidariedade que, tendo começado no berço, só 

terminaria no túmulo. 

 

Neste estilo de vida é fácil compreender por que o costume do chimarrão e o hábito 

do churrasco reuniam e reúnem socialmente indivíduos de diferentes classes sociais. O 

mesmo autor diz que os agregados faziam parte da grande família e quase sempre os 

senhores tinham por eles os mesmos cuidados e a mesma afeição que aos filhos 

dedicavam. Há, concomitantemente, ao redor do fazendeiro sua família biológica e sua 

família fictícia agregando famílias de capatazes ou agregados como também aponta 

Munarim (2000). Mas, se as agruras e as dificuldades eram partilhadas igualmente, a 

prosperidade que alcançavam domínio não constituía bem a repartir. Então, conclui Cabral 

(1979): o agregado nunca foi associado do senhor na sua fortuna como sempre o era na sua 

desgraça. Quando essa batia à porta, não atingia apenas a família pequena do senhor, a dos 

laços de sangue – mas todo o pessoal da grande família. Se o senhor se via obrigado a 

desfazer-se dos escravos, vendendo-os, aos agregados despedia.  

Em consequência, os efeitos da cultura de fazenda sobre o acesso à propriedade, 

pôde-se afirmar, dificilmente os setores “de baixo” como denominou Florestan Fernandes, 

chegarão a proprietários legais de terra. O máximo que usufruem é a autorização de algum 

espaço no interior da fazenda para fazer alguma agricultura de subsistência, e/ou criar 

algumas reses. Predomina a manutenção de poucos proprietários ocupando grandes 

propriedades de terra, enquanto a maior parte da população na condição de peão, agregado 

ou pequeno proprietário. Este fato histórico descrito por diferentes autores pode explicar as 

razões que fazem da serra catarinense contar ainda hoje com os índices de 

desenvolvimento humano (IDH) mais baixos do Estado. Os “de baixo”, a maioria da 

população, historicamente nunca teve acesso aos bens e à renda para elevar sua condição 

de vida. Reforma agrária, enquanto uma política pública onde o Estado intervém para 

estabelecer a distribuição justa da terra, nunca ocorreu por que se costume repetir pela 

região afora que reforma agrária aqui “se faz na cama”, ou seja, a terra é transferida por 

herança de geração para geração. 

Em que se pese o etnocentrismo germânico-europeu, Avé-Lallemant (1980), ao 

visitar Lages em 1858, não consegue ver o que é comumente denominado de agregação de 

valor à produção ou espírito de empreendedorismo quando se analisa o desenvolvimento 

econômico da região. Observando costumes, produção econômica, ritmos de trabalho da 

população de Lages, afirma: 

 
Não é notável, por exemplo que na cidade central de um município onde 

pastam centenas de milhares de reses não se encontre um libra de 

manteiga para comprar? Deixam os animais comendo no campo até 

crescerem e depois os abatem, vendem o couro e os chifres, fazem carne 

seca e exportam-na, mas não se conformam com o trabalho e vantagens 

menores. O queijo chega à cidade, mas a manteiga, não. E não me 

admiraria que um especulador trouxesse manteiga inglesa para vender em 

Lages (...). Em Lages há alguns moinhos. Em vez de derivarem 

convenientemente um fio de água dos regatos perenes para as rodas 

hidráulicas, preferem que os moinhos parem quando as águas baixam e 

fiquem parados meses, à espera de que as águas cresçam.  (AVÉ-

LALLEMANT, 1980, p. 143).  

 

Parece que o visitante percebeu o espírito extrativista do lageano ou serrano, que se 

traduziu nas atividades do longo ciclo da pecuária, do pequeno ciclo da madeira (1940-



 

 

1970) e, atualmente se prolongando no monocultivo do pinus. Martins (1994) localiza na 

“dimensão política da propriedade da terra”, no “problema fundiário”, o núcleo das 

dificuldades para que uma região de latifúndios se modernize e se democratize. Cunhou de 

sociedade de história lenta, involuntariamente, feita por agentes da história lenta as 

sociedades enraizadas em estruturas fundiárias de grande propriedade. Quem compara a 

região serrana estruturada no latifúndio, com qualquer município do litoral catarinense, 

sempre constituído por pequenos lotes de terra, perceberá imediatamente o contraste da 

condição socioeconômica da população identificado pela qualidade da moradia, nível de 

educação, formação da força de trabalho, processo de industrialização e oportunidades de 

trabalho. 

Deste ambiente das relações de propriedade e de trabalho, é importante ainda 

destacar o fortalecimento da identidade social do gaúcho que para muitos parece englobar 

todas as identidades culturais presentes em Lages e na região.  

É verdade que a visibilidade já se originara da atividade do tropeirismo ainda no 

século XVIII, mas agora se amplia pela região ao se mostrar com muita força, na utilização 

do cavalo, no vestuário, no uso da bombacha, o poncho, a bota, o lenço no pescoço, a dieta 

alimentar baseada na carne bovina, na assimilação da linguagem, no gosto pela dança e 

pela música, no rodeio de laço, esta marca distintiva de um modo de viver a identidade 

social, do gaúcho nos campos serranos. No entanto, isso não pode obscurecer o fato de 

outras identidades ou gêneros culturais, como se viu acima, coexistirem na região desde o 

passado até a contemporaneidade, podendo ser observados marcadores da identidade 

social do gaúcho em quase todas elas. 

Em torno da estrutura fundiária com base no latifúndio e na atividade da pecuária 

extensiva, estabeleceu-se a hierarquia social. Compunha-se basicamente do fazendeiro, 

grande proprietário de terras, dedicado à pecuária extensiva, com inúmeros agregados 

ocupados com as lides do campo. Abaixo do fazendeiro encontrava-se o criador. Tratava-

se de proprietário com dois ou três peões ou trabalhando só com o auxilio da família. 

Abaixo deste, o agricultor que se ocupava das plantações, utilizando-se do trabalho 

familiar. Depois, o agregado, podendo receber ou retribuir em espécie o pagamento pelo 

seu trabalho e finalmente o peão, basicamente assalariado, trabalhando na pecuária 

(BLOMER, 1996). Mais abaixo da hierarquia social residem os pequenos agricultores, 

meeiros, arrendeiros que possuindo ou não um pedaço de terra mantinham-se pela 

agricultura de sobrevivência. 

Nesta cultura de fazenda desenvolveram-se relações de poder muito peculiares. Na 

microfísica do poder, tendo como modelo predominante a da família extensa na qual se 

incluíam os peões ou agregados, aparece o homem enquanto chefe de família, além de 

provedor geral é quem detém a última palavra, pairando sobre seu comando a mulher e 

filhos. Há uma nítida divisão sexual do trabalho. A mulher ocupada com as lidas da casa e 

a educação dos filhos, restrita basicamente à educação informal. Nesta modalidade de 

educação os indivíduos, segundo Gohn (2010), aprendem durante seu processo de 

socialização gerada nas relações e relacionamentos intra e extrafamiliares (amigos, 

religião, vizinhança). A educação informal incorpora valores e culturas próprias de 

pertencimento e sentimentos herdados. O homem, com a responsabilidade da rua, ou seja, 

as atividades de governo de sua propriedade e das relações sociais e políticas para além da 

fazenda.  

Neste contexto se desenvolvem as relações de poder mais abrangente em diferentes 

modalidades. É sabido que até a proclamação da República, o agregado ou peão de fazenda 

reconhecia como autoridade, o proprietário da fazenda – senhor de terras e de gentes. 

Costuma-se denominar este poder político de mandonismo, isto é, o proprietário da grande 



 

 

fazenda detém um poder de mando sobre seus dependentes, a família, agregados e peões e 

por extensão sobre a população local, às vezes regional. Então a fonte de poder emerge da 

propriedade da terra. Com o início da República esta forma de poder é sucedida por outra 

bem conhecida, o coronelismo, esta expressão de poder em que se combinam o poder 

privado e o poder público. Afirmando de outra maneira, o proprietário de fazenda que 

exercia o mandonismo consagra e legitima seu poder pela via das eleições municipais ou 

estaduais. A sustentação deste poder tem por base a clientela de trabalhadores da fazenda 

ou de seu entorno, daí a expressão clientelismo. Há, regra geral, uma fidelidade entre eleito 

e eleitores através da troca de favores ou do atendimento a interesses de grupos.  Nestas 

relações é muito tênue, quase invisível, a fronteira entre o público e o privado. Em Lages, 

estas relações de poder praticamente acompanharam o longo período da grande fazenda de 

criação de gado. Uma instituição importante das relações coronelismo/clientelismo é a 

instituição do compadrio na região. Numa cultura de expressiva religiosidade sob a 

hegemonia da Igreja Católica, como analisou Monteiro (1974), o agregado procurava para 

padrinho de seus filhos aquele cujas terras ocupava. Tendo sempre muitos filhos, podia 

também ligar-se com diversos chefes, grandes e pequenos. Ainda mais, se o afilhado era 

agregado de seu padrinho, isto proporcionava ao patrão as garantias das sanções religiosas, 

assegurando entre as partes a continuidade da proteção e dos serviços de um modo muito 

mais afetivo do que a gratidão, a lealdade e os vínculos econômicos. Efetuava-se, desse 

modo, uma verdadeira multiplicação de laços sociais através do batismo. Em suma, as 

relações de compadrio serviram para garantir a reprodução da ordem social, política e 

econômica dominante. 

Por último, o horizonte da cidadania, compreendido na eleição clássica de Marshall 

(1967), como acesso aos direitos civis, políticos, sócio-econômicos, obviamente que se 

tratava de uma cidadania restrita. Primeiro que o ambiente de fazenda, a rigor, segundo 

alguns cronistas, é isolado, inculto, desescolarizado, pobre de pouco pendor para o 

trabalho, de ritmo lento e até medíocre como afirma Costa (1982, p. 1484). O destacado 

cronista de Lages e da região expressa um olhar classista. É na condição de classe 

proprietária de latifúndio e em nome de quem comanda agregados ou peões que o mesmo 

descreve o ambiente de fazenda. Sabe-se que o acesso à escola para os filhos de 

fazendeiros dava-se de duas maneiras: contratava-se o professor particular que se 

deslocava até a casa do fazendeiro; depois muitos desses filhos prosseguiam em seus 

estudos em centros urbanos do Estado ou fora dele para ingressarem no ensino médio ou 

superior.  

Se a cultura de fazenda possibilitava, de qualquer maneira, habitação, vestuário, 

alimento, trabalho, convivência e certa proteção social ainda que precariamente para os “de 

baixo”, o que deve ser ressaltado em contraposição é a ausência de autonomia e 

emancipação sociocultural dos sujeitos tanto em perspectiva individual como coletiva. 

Autonomia e emancipação implica em poder de decidir, tomada de iniciativa, capacidade 

de empreendimento, quase inexistente entre peões, agregados ou habitantes de fundos de 

fazenda. Para estes sujeitos o que existe é o presente, encapsulado pelos interesses do 

grande proprietário. Em outras palavras, nos termos de Liszt (1997), o que existe é uma 

cidadania passiva, uma vez que a experiência de vida prática não permite aos “de baixo” se 

desenvolverem como cidadãos ativos e ganharem consciência de responsabilidade com 

respeito aos seus próprios destinos. No ambiente de fazenda, como vimos, não existiu 

oportunidade de educação formal, a escolar, oportunizando o desenvolvimento de sujeitos 

conscientes de seus direitos, auto-determinados, autônomos, com condições de decidirem 

seu destino. A educação informal, aquela aprendida “com a vida” não deu conta destas 

atribuições, porque seu horizonte era a condição para a maioria de não proprietários, 



 

 

incorporados aos interesses dos “de cima” e seu mundo terminava na porteira da fazenda 

de criação de gado. 

 

 

 

Alguns aspectos da cultura de fazenda e sua visibilidade na contemporaneidade 

 

O pressuposto apresentado acima é de que o ethos cultural que se forjou na cultura 

de fazenda persiste e continua influenciando estilos de vida, condutas, enfim, a vida social 

de outros sujeitos de Lages e região. A seguir traremos alguns aspectos que podem ser 

trazidos à cena relacionados ou decorrentes da análise acima. 

Não obstante o estágio de desenvolvimento alcançado neste século XXI, o cenário 

de Lages pode ser caracterizado como uma cidade provinciana. Costumeiramente se diz 

que Lages é “uma cidade boa de se morar”. Qualificações como tranquila, calma, de 

relações sociais primárias bastante acentuadas, um ritmo, por exemplo, o do comércio que 

em geral encerra em horários ainda relacionados pela lógica doméstica, a praça central com 

seus aposentados, marcam a vida social de Lages. Por sua característica de cidade 

provinciana, fundamentalmente prestadora de serviços, sem ter sofrido processo agressivo 

e massivo de industrialização, Lages vive e respira movimento durante o dia, e à noite, 

dorme! Se alguém decide sair à noite encontra “ranchos” e “serrarias” para seu 

entretenimento, nomes característicos de uma cultura rururbana. Com seus 97% de 

habitantes ocupando o espaço urbano, permanece apesar dos desdobramentos realizados, o 

maior município em extensão geográfica de Santa Catarina. Quem sobe os aparatos da 

serra geral oriundo do litoral catarinense imediatamente perceberá uma extensa região com 

poucos municípios constituídos por extensos espaços geográficos indicando baixa 

densidade demográfica, ou seja, espaços vazios de população gerando dificuldades na 

arrecadação de impostos e inúmeros desafios para a administração pública. 

Quanto às relações de propriedade e do trabalho, a cidade apresenta profundas 

contradições na paisagem urbana. Um centro revelador da acumulação progressiva de bens 

e renda contrastando com uma periferia pobre, com distintivos como a falta de saneamento 

básico, subemprego, desemprego ou de trabalhadores assalariados percebendo de um a três 

salários mínimos. Lages, não sofreu, todavia um processo de industrialização como tem 

sido a lógica de cidades de seu porte, com cerca de 160 mil habitantes. Um segmento 

significativo de proprietários detém uma moradia no espaço urbano e outra no campo, 

podendo ser um pequeno sítio, média ou grande fazenda como ocorre na região de Coxilha 

Rica. Por isto, ocorre um relativo esvaziamento da cidade frequentemente em finais de 

semana, feriados ou férias. O ar bucólico da cidade de Lages diferenciando-a das cidades 

do espetáculo e do consumo contemporâneas pode lembrar aspectos do ambiente de 

fazenda que antecedeu seu cenário atual.  

As relações de trabalho são precárias, fato revelado pelo crescente número de 

trabalhadores que recorrem a ações na Justiça do Trabalho. Destes muitos são rejeitados 

quando buscam outro emprego por apresentaram a “carteira suja”. Recentemente 

trabalhadores do comércio queixam-se de que além do trabalho específico de comerciários 

são levados por seus patrões a desenvolverem outras atividades como, por exemplo, fazer o 

trabalho de limpeza na loja após o término do expediente de trabalho, caracterizando a 

exploração da força de trabalho a exemplo do que ocorria na grande fazenda onde o 

agregado era “pau para qualquer obra”. Tomando especificamente a questão da 

propriedade da terra, aqui se tem dito, “a reforma agrária se faz na cama”, ou seja, a 

propriedade é repassada de pai para filho. Somente na última década ocorreram quatro 



 

 

assentamentos de reforma agrária em municípios vizinhos de Lages, evidentemente, não 

sem a repulsa dos fazendeiros que se manifestaram publicamente por seus representes no 

parlamento municipal ou pelos meios de comunicação, mesmo que essas propriedades se 

mostrassem absolutamente improdutivas ou sem o cumprimento de sua função social 

conforme preconiza a Constituição Federal de 1988.  

Por último, recorrentemente se afirma que na cidade de Lages e região há carência 

de “mão de obra” especializada. É verdade também que muitas empresas que se instalaram 

na cidade vieram motivadas pela exploração dos incentivos fiscais ou pela desvalorização 

do trabalho assalariado. Mas, aqui se trabalha e muito, no entanto, não se pode negar a 

existência de uma cultura de valorização do ócio, de conformismo com os “mínimos 

vitais” (CANDIDO, 1982), distinguindo-se de cidades ou regiões em que para muitos 

indivíduos a vida se resume em trabalhar ou consumir. Convém anotar, todavia, uma 

queixa generalizada que se houve quando se pensa a construção do território da serra 

catarinense. Diz-se que na região “as pessoas são acomodadas”. Que existe uma “cultura 

da mesmice por que fazemos o que os antepassados faziam. Estamos deitados em berço 

esplêndido”. Recentemente, em uma coluna clássica do jornal local
7
, podia-se ler “o que 

tem acontecido em muitas famílias, principalmente as mais ricas em Lages, é que os filhos 

se servem da desculpa dos estudos para ficarem às expensas do pai, ou o maior tempo 

possível e quando já não podem dilatar este prazo, se acham na eminência de ganhar a vida 

para constituir família, não tem qualquer tipo de iniciativa”. Mais de um século e meio 

passados da passagem de Lallemant (1980) e o comportamento caracterizado pela “falta de 

iniciativa” continuada sendo observada e reclamada por observadores da vida social em 

Lages. O que leva a pensar na força da grande fazenda de criação de gado enquanto o lócus 

forjador de uma cultura que persiste em muitas práticas sociais contemporâneas, entre elas, 

o pendor ócio, a ausência do espírito empreendedor.  

Na observação das aparências, as explicações são diversas. Uns ainda dizem que 

“há um medo nas pessoas que se desafiam a enfrentar o novo, por que não vai dar certo”. 

De outro lado, nos mesmos ambientes onde ocorrem as percepções acima, ouve-se um 

elogio à cultura regional responsável pela “qualidade de vida” constatada em Lages. 

Afirma-se que “aqui somos mais felizes do que em muitos outros lugares”. Por qualquer 

motivo ou até mesmo sem algum motivo, um lageano faz uma festa, pois não estamos na 

“correrria” de outras cidades onde “ninguém mais tem tempo para nada”. 

 

 

 

Considerações Finais  

 

 Sentimentos ou percepções expressam valores, códigos, concepção de mundo, 

condutas que podem ser tributados à cultura de fazenda. Evidentemente que, em todos 

estes aspectos pode ser encontrado a sua contradição, na medida em que a cidade de Lages 

vem recentemente passando por mudanças de trânsito devido ao aumento da frota de 

veículos, assistem o boom da construção civil, efervescência de instituições de ensino 

superior onde outros sujeitos oriundos de outros espaços se agregam ao menos 

temporariamente à vida em Lages. 

O fato é que o estágio de desenvolvimento alcançado pela cidade e região, se 

confrontados com outras cidades e regiões do Estado, apresenta índices de 

desenvolvimento humano abaixo em muitos aspectos como moradia, educação, saúde, 
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trabalho, renda, proteção social ou infra-estrutura. Não caberia aí retomar o que o 

sociólogo José de Souza Martins afirma, sociedades que se encontram enraizadas em 

estruturas agrárias latifundistas apresentam ritmo lento por que produzem história por 

agentes de ritmo lento? Este ritmo lento poderia ser traduzido no modo de pensar e agir 

frente aos empreendimentos econômicos, no modo de fazer política, nas formas de 

organização social ou em estilos de vida! 

O exercício da cidadania tem um longo caminho a fazer para se chegar ao que se 

denomina de cidadania ativa. Há uma “cidadania da espera” orientada pela lógica de que o 

Estado garanta os direitos. Um caso exemplar é a grande maioria das associações de 

moradores em que suas diretorias, seus associados mantêm a expectativa de que o 

presidente deve resolver todos os problemas do bairro. Nem mesmo a diretoria da 

associação toma para si a participação nas discussões e busca de solução dos problemas da 

comunidade. Então, o presidente vai se constituindo em um “cabo eleitoral” do governo 

local ou de interesses de grupos políticos passando exclusivamente por ele as necessidades 

de sua “clientela”. Os sindicatos, com raríssimas exceções, ocupam-se com funções 

eminentemente burocráticas e jurisdicistas, nunca se envolvendo com funções de 

organização ou formação de suas respectivas categorias. Isto revela uma cidadania 

passiva, em que na melhor das hipóteses, hoje a população de modo geral, prefere 

manifestar suas queixas ou fazer alguma reivindicação utilizando os veículos de 

comunicação, sobretudo, o rádio.  

Neste sentido, os programas de rádio interativos em Lages vão conquistando 

sempre mais espaço em vez de alguma mobilização social ou manifestação pública 

organizada. Os mecanismos de participação política como Conselhos Gestores de políticas 

públicas têm expressão quase inexistente quando não se transformam em aparelhos do 

poder constituído. Não se pode também, esquecer das práticas clientelistas e do uso de 

antigos métodos de convencimento do eleitor em tempos de eleição, como por exemplo, 

muito recorrente ameaças de perda ou garantia de um emprego público. Os eleitores ficam 

a reclamar que “somente veem os políticos em tempos de eleição”. Ou que estes viram as 

costas depois de eleitos. O fato é que, o controle social sobre as práticas dos profissionais 

da política ou das políticas públicas desenvolvidas é praticamente nulo. Estas e outras 

práticas sociais desenvolvidas no cotidiano da vida social serrana podem ser úteis para se 

pensar a relação da cultura de fazenda desenvolvida no passado, entretanto, persistentes na 

contemporaneidade.   Podem também serem pensadas quando os agentes locais ou 

regionais pesquisam, discutem, entre outros temas tais como território, cultura, educação 

ambiental, relações de gênero, movimentos sociais, desenvolvimento, democracia, 

cidadania, políticas públicas ou até mesmo estilos de vida.   
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