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Resumo: Esta reflexão traz breves apontamentos sobre a categoria ou termo “caboclo”

no  meio  rural,  entendendo  esses  como  um  grupo  diferenciado  socialmente  e

culturalmente,  apoiando-se  em  estudo  de  caso,  realizado  na  comunidade  rural  de

Taquaruçu, no município de Fraiburgo, na região oeste de Santa Catarina, em 2013, junto

aos  Remanescentes  da  Guerra  do  Contestado.  Nesta  região,  os  remanescentes  do

Contestado,  descendentes  de  caboclos  tinham  uma  orientação  de  vida  dedicada  à

subsistência familiar. A sua relação com a terra não era de acumulação, e sim dos meios

de subsistência garantindo o atendimento das necessidades do seu núcleo familiar, as

relações com a floresta como medicina, a criação de animais a solta, não se apropriando

de  práticas  capitalistas  de  produção  comercial  com  fins  lucrativos,  predominando  as

trocas. A partir de pesquisa bibliográfica se traz aportes sobre a formação da população

cabocla na região Sul do Brasil, aqui como uma categoria historicamente estigmatizada,

principalmente por questões étnico-raciais e práticas culturais diferenciadas.
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diferenciadas; Questões étnicas.

Esta reflexão traz breves apontamentos sobre a categoria ou termo “caboclo” no

meio rural, entendendo esses como um grupo diferenciado socialmente e culturalmente,

apoiando-se  em  estudo  de  caso,  realizado  na  comunidade  rural  de  Taquaruçu,  no

município de Fraiburgo, na região oeste de Santa Catarina, em 20131.

A  comunidade  de  Taquaruçu  tem  sua  população  basicamente  constituída  de

descendentes de migrantes de italianos e descendentes de migrantes caboclos, assim

compreendidos à época do estudo como grupos de identidades opostas uma em relação

à  outra.  Embora  a  situação  econômica  fosse  num  primeiro  momento  visível,  com  a

permanência na comunidade, foram outros elementos que vieram preenchendo o cenário

a partir do cotidiano dos moradores que evidenciaram a diferenciação local.

Os  descendentes  de  migrantes  italianos  são  agricultores  familiares,  em  sua

maioria,  produtores  de  cebola,  alho  e  alguns  leiteiros,  apresentando  condições

econômicas e sociais que possibilitam maior mobilidade social quanto ao acesso a bens e

serviços,  ainda que nem todos sejam grandes proprietários de terras e dependam da

mão-de-obra da família para sua manutenção. As suas propriedades geralmente estão

dividas para  uso  de até  duas  famílias  e  há  um reconhecimento  quanto  à  origem de

descendência de italianos.

A população descendente de migrantes caboclos são trabalhadores diaristas, em

sua maioria, nas propriedades de seus vizinhos agricultores familiares principalmente no

período de safra de cebola e alho. Esses têm sua reprodução familiar  nas pequenas

propriedades de terras dos familiares de gerações anteriores, onde a maior expansão

encontrada de  propriedade foi,  aproximadamente,  6  hectares  de terras  compartilhada

entre a moradia de vários descendentes e suas famílias, como traz uma entrevista: “Uma

parte muito pequena de terreno e aonde tem o terreno é bastante cheio de casa, que

pode olhar aqui, tem 4 alqueires, faça a conta, tem 11 [uma casa estava em construção]

moradores aqui em cima do terreno” (Entrevistados, casal B - f./m., 28/38 anos2).

Os  remanescentes  do  Contestado  em  especial  são  os  que  têm  acesso  aos

programas de assistência social do governo federal, sobretudo à Bolsa Família. Quanto à

identidade de descendência cabocla somente, exceto casos excepcionais, só é acionada

1  Para ler mais: Estratégias de reprodução social de populações remanescentes do Contestado: o caso
da comunidade de Taquaruçu, no Meio-Oeste de Santa Catarina (PODELESKI, 2014).

2  PODELESKI, 2014, p. 53.



se o interlocutor perguntar objetivamente sobre essa.

Dada essa breve contextualização da comunidade, o trabalho realizado em 2013

entende  o  grupo  de  descendentes  de  migrantes  de  caboclos  para  esse  espaço,  na

contemporaneidade,  a  partir  de  sua  autoidentificação,  como  Remanescentes  do

Contestado3,  e  não  mais  como  caboclos.  Dessa  situação  emergiu  a  questão  de

interrogativa  sobre  a  formação  dessas  populações  caboclas  na  região  sul  do  Brasil,

baseado  em  questões  que  foram  surgindo  na  convivência  com  a  comunidade  de

Taquaruçu.

Em obra sobre a Guerra do Contestado, Machado, historiador e especialista no

tema, aponta o termo caboclo para uso mais abrangente que questões étnicas, já que seu

estudo ilustrou as questões políticas e socais que envolveram o movimento social  do

Contestado. Nesse sentido ele define o caboclo em sua obra como:

Habitante  pobre  do  meio  rural.  Embora  não haja  uma conotação

étnica nesta palavra, frequentemente o caboclo era mestiço, muitas

vezes  negro.  Mas  a  característica  principal  dessa  palavra  é  que

distingue uma condição social e cultural, ou seja, são caboclos os

homens  pobres,  pequenos  lavradores  posseiros,  agregados  ou

peões que vivem em economia de subsistência e são devotos de

São  João  Maria.  Desta  forma,  havia  também  brancos  caboclos,

alemães e polacos acaboclados. (MACHADO, 2007, p. 48).

Essa ampliação do uso do termo remete a uma passagem da memória de um

morador de Taquaruçu ao trazer o compartilhamento de práticas culturais: 

[...] no início não tinha médico, a gente vivia só de benzimento, chá

caseiro [...] Quando vem imundícia na roça, que come nossas roças,

corta nosso milho, querê-querê e outras coisas, então a gente pede

para os caboclos, não pede para os santos, então não sei se isso,

como  é  que  a  gente  pode  dizer,  que  nós  pegamos  valor  nos

caboclos e os caboclos intercedem por nós. (Entrevistado I, m., 69

anos4).

3  Guerra do Contestado:  Embate armado ocorrido em Santa Catarina de 1912 a 1916 por  diversas
questões sociais e políticas, que se contextualizavam desde antes de eclodir o enfrentamento entre
populações caboclas, forças armadas, coronéis, proprietários de terras e outros atores sociais. Dentre
as questões que levaram ao enfrentamento, algumas tiveram maior notoriedade: Divisão territorial entre
Santa  Cataria  e  Paraná,  processo  de  ocupação  da  terra  a  partir  das  empresas  colonizadoras,
populações  deslocadas  para  construção  da  Estrada  de  Ferro  São  Paulo-Rio  Grande  (EFSPRG),
questões messiânicas, entre outras. (ESPIG, 2012; MACHADO, 2007).

4  PODELESKI, 2014, p. 53.



A partir da reflexão de Machado e Entrevistado I [não remanescente], emerge o uso

da  memória  para  acionar  papéis  que  os  sujeitos  de  num mesmo espaço  podem se

aproximar  ao  compartilhar  um  costume,  sendo  assim,  “é  necessário  que  esta

reconstrução se opere a partir de dados ou de noções comuns que se encontram tanto no

nosso espírito como no dos outros, porque elas passam incessantemente desses para

aquele  e  reciprocamente  [...]”  (HALBWACHS,  1990,  p.  34).  Mesmo  que  haja  na

comunidade de Taquaruçu diferenciação social, cultural e econômica entre os moradores

dos distintos grupos sociais, há elementos compartilhados que os aproximam enquanto

vizinhos, no entanto, também há elementos que os diferenciam.

Na exposição que busca dar evidência a aproximação entre remanescentes do

Contestado e descendentes de migrantes de italianos se constata que “o uso coloquial do

termo  leva  à  suposição  de  que  existe  uma  população  concreta  que  pode  ser

imediatamente identificada como cabocla e carrega a identidade dos caboclos” (LIMA,

1999, p. 7).

Lima, em estudo sobre o uso do termo caboclo no meio rural amazônico, apresenta

um breve resumo quanto a sua diferenciação, conforme descreve:

O conceito regional do caboclo é mais que uma referência a essa

população rural ou ao seu estilo de vida. Inclui um estereótipo que

sugere  que  esse habitante  da Amazônia  é  preguiçoso,  indolente,

passivo, criativo e desconfiado. E os mesmos traços culturais que

distinguem  os  caboclos  são  tomados  como  evidencia  de

inferioridade,  pois  são  vistos  como  “primitivos”.  Além  disso,  as

qualificações  negativas  também  se  relacionam  ao  fato  de  que

caboclos são considerados pobres (LIMA, 1999, p. 13).

Embora caboclo, geralmente, está associado a uma população camponesa pobre,

também cabe a reflexão de que essa população tem uma trajetória de modos de vida

diferenciados  aos  demais  grupos,  normalmente  em  oposição  a  migrantes  de

descendência  européia  ou  grandes  proprietários  de  terras,  como  no  caso  de  Santa

Catarina.  Nesta  região,  os  remanescentes  do Contestado,  descendentes  de  caboclos

tinham uma orientação de vida dedicada à subsistência familiar,  e não a acumulação

material,  mas  também  a  manutenção  de  suas  práticas  religiosas,  a  solidariedade,  o

compartilhamento de valores e regras sociais.  A sua relação com a terra não era de

acumulação,  essa  não  era  uma  mercadoria,  e  sim  de  onde  se  tirava  os  meios  de

subsistência familiar, as relações com a floresta como medicina, a criação de animais a



solta,  não  se  relacionando  com  práticas  capitalistas  de  produção  comercial  de  fins

lucrativos.

Em Taquaruçu  a  afetividade  pela  terra  vem  dos  laços  compartilhados  com as

gerações anteriores, pois ali  são estabelecidas as relações familiares há décadas,  as

memórias da guerra, o compartilhamento das crenças junto ao monge João Maria, as

relações de parentesco, festividades do grupo5, práticas culinárias e referencias espaciais

sobre memórias de acontecimentos de gerações anteriores.

A comunidade é em sua maioria formada por praticantes do catolicismo, mas entre

os remanescentes há também a prática da Recomenda das Almas, transmitido oralmente

entre gerações, como descreve um entrevistado:

O que marca bastante é a Recomenda, do tempo dos antigos. Você

sai recomendar na Quaresma, sai na quarta, na sexta que é o último

dia da sexta-feira maior.

Começa no cemitério e vai casa por casa. Eles chegam às casas, aí

tem uns que aceitam, outros não, onde aceitam, tomam um café,

rezam e conversam, daí vai de novo.

[...] Vai quem quiser, mais os Palhanos, mais é a raça cabocla que

vai.

[...]

E pense que canto bonito que sai meu Deus! [...]

É tudo na memória. Os mais velhos, mais antigos, mais de idade,

eles sabem.

Terço rezado, não era rezado, era cantado o terço inteiro.

Porque é diferente, não igual  nós rezamos, tinha Ave Maria,  eles

cantam a Ave Maria, mas tem umas partes diferentes, é bem bonito

mesmo, se vê canta, se vai... Te dá um aperto no coração se você

cantar” (Entrevistados, casal B (f./m., 28/38 anos6).

Como apontado, “vai quem quer”, entretanto, identifica-se que pertence ao grupo

de remanescentes à permanência até os dias atuais.  Mesmo que haja trocas entre a

comunidade, há diferenciações culturais que não são absorvidas por todos, já que é uma

prática religiosa fora da igreja católica. A igreja tem como organizadores e mantenedores

econômicos os descendentes de migrantes italianos local. No convívio se observou que

5  Durante o período de estadia na comunidade não foi observado, e nem relatado, casos de relações
matrimoniais e festas privadas entre remanescentes e descendentes de migrantes italianos.

6  PODELESKI, 2014, p. 53.



os remanescentes junto à igreja não estão à frente de representações de coordenação

dos grupos religiosos ou da administração, embora como praticantes se encontrem todos

são representativos.

Para  outro  estudioso,  o  historiador  ambiental  M.  Gerhardt,  refletindo  sobre

mudanças da paisagem do noroeste do Rio Grande do Sul, apresenta o uso do termo

caboclo como:

Um dos nomes dados ao povo que descendeu do cruzamento de

luso-brasileiros pobres, de indígenas e de africanos vindos ao Sul

como escravos.  Ele também era chamado de brasileiro,  nacional,

moreno,  pêlo  duro  ou  pessoa  de  cor.  A  ele  foram  associados,

preconceituosamente,  atributos  como:  pobre,  preguiçoso,  isolado

geograficamente,  morando  precariamente,  imprevidente,  relapso,

perigoso, intruso e posseiro (GERHARDT, 2012, p. 243).

Nessa região, assim como em parte de Santa Catarina, o caboclo cultivava a erva-

mate,  sendo  a  produção  em  pequena  escala,  o  que  exigia  poucas  ferramentas  e

equipamentos, pois era para consumo próprio ou pequenos comércios locais. Esse cultivo

e outros conhecimentos da paisagem da região foram compartilhados com os colonos no

fim do século XIX e início do XX. Além dessas práticas, os caboclos habitavam partes

territoriais  como  os  faxinais  conceituados  como  “um  lugar  periférico  na  pecuária

extensiva” (GERHARDT, 2012, p. 250) ou lotes rurais de terrenos irregulares, na orla de

matos e margens de rios, o que vem a caracterizar o deslocamento dessa população para

lugares periféricos com o início da colonização e o alargamento do registro das terras

através da propriedade privada instaurada no Brasil desde 1850, com a primeira Lei de

Terras.

Gerhardt  traz  ainda  passagens  de  autores  que  identificam  as  relações  com a

natureza essenciais à vida com a natureza, a terra como lugar natural, lugar para viver e

de posse provisória,  entendendo como práticas agrícolas ambientalmente sustentáveis

(GERHARDT, 2012), pois suas práticas não comprometiam a reprodução do meio. Isso

não  significa  dizer  que  os  colonos  não  contribuíram ao  desenvolvimento  de  espaços

longínquos do interior do Brasil, no entanto, preocupados em uma agricultura que viria a

atender  o comércio  interno também, investiram no aumento da produção,  que com o

passar do tempo, aumentando a produção acabou reproduzindo quedas nos ambientes

naturais.

Além das diferenças de modo de produção,  outro historiador,  Silva,  traz que a



reprodução do uso negativo de caboclo persiste apontando que:

A  palavra  “caboclo”,  como  categoria  analítica,  passou  a  ser

empregada  para  fazer  referência  a  um tipo  de  camponês  pobre,

geralmente mestiço e que pratica um tipo de agricultura voltada para

a subsistência da unidade familiar, além de ser dono de um modo de

vida próprio, semelhante ao indígena e marcado por sua mobilidade

nas áreas de fronteira agrária. Todavia, especialmente no contexto

das  regiões  coloniais  e  entre  as  populações  que  vivem  nesses

espaços, caboclo e acaboclado, em algumas bocas, ainda adota a

conotação de insulto  ou,  como escreveu Emílio  Willems,  ainda é

“símbolo verbal de ‘inferioridade cultural” (SILVA, 2014, p. 349).

Nesse sentido, ao analisar os relatos dos moradores de Taquaruçu, embora todos

moradores tenham relações afetivas com a localidade, já que, em sua maioria nasceram e

cresceram ali. As memórias do passado sobre os relatos de momentos difíceis ligados a

Guerra do Contestado, ainda que esses relatos estejam carregados de subjetividades e

reelaboração  com  o  distanciamento  dos  antepassados  e  dos  acontecimentos,  se

encontram vestígios da diferença no uso da palavra caboclo se relacionando a diferença

entre suas origens, uns são caboclos e outros italianos.

Entretanto,  nas  narrativas  registradas  durante  a  pesquisa,  a  autodenomição

cabocla não veio com naturalidade, muitas vezes se referindo aos seus antepassados.

Situação que demonstra como apontou em sua pesquisa, o historiador Montysuma (2012,

p. 63), que a própria pessoa não quer ter um discurso passivo sobre seu pertencimento

ao que está sendo posto em pauta, ou seja, “quer ela própria ser a pessoa a discutir e a

reinventar a sua própria história e a de seus companheiros, atuando e compartilhando o

exercício social criativo”. 

Logo,  buscar  em bibliografias  os usos do termo caboclo,  bem como, possíveis

interpretações para o termo encontrado no trabalho de campo, nos aproximam de uma

trajetória  marcada  por  uma  identidade  negativa  atribuída  pelos  “outros”  em  alguns

contextos, e num contexto contemporâneo, encontramos, como no caso da pesquisa de

campo citada nesse ensaio, uma perspectiva que diferencia moradores do meio rural que

se autosustentam a partir da sua própria produção agrícola e, moradores do mesmo local,

que trabalham como diaristas para vizinhos para manterem as condições de sustentação

familiar cotidiana. 

Embora essa pesquisa esteja em fase inicial, se podem observar indícios em que



essas  diferenças  entre  uns  e  outros  não  significa  um  negativismo  por  completo,

entretanto,  aponta  que  perpetuam  as  identidades  apontadas  por  terceiros,  trazendo

aspectos  das  trajetórias  em  que  as  populações  caboclas  ou  remanescentes  dessas,

continuam caracterizadas como populações com limitações econômicas e, limitações para

uma vida com autonomia política e social.

A partir dessas breves referências sobre caboclo, se observa as diferenciações que

a população traz em relação a outros grupos sociais. Para o caso dos remanescentes do

Contestado, em Santa Catarina, ainda carregam um estereótipo de “jagunços, fanáticos,

sem origem, violentos, preguiçosos” reforçando o quanto foi obscurecido seus modos de

vida  e  sociabilidades  em relação  aos  descendentes  de  imigrantes,  com os  quais  as

gerações  anteriores  reorganizaram  a  convivência  territorial.  Além  disso,  agregam-se

questões étnicas, que no Brasil, ainda é recorrente o preconceito com pessoas negras e

indígenas transferidos aos seus descendentes,  mesmo em casos de mestiços desses

com brancos, como no caso do caboclo.
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