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PARENTES NA DOR: OS CAMINHOS DA   FAMÍLIA   E DA   COMUNIDADE   ENTRE OS   ALEMÃES   DA  

ENCOSTA DA SERRA, RS  

Everton de Oliveira1

Resumo:  Neste trabalho, procuro analisar como preceitos morais partilhados produzem de

modo transitivo os caminhos narrativos sobre família. Para tanto, parto de minha pesquisa de

campo em um município da Encosta da Serra, RS. Como as demais cidades da região, ele se

forma enquanto uma colônia ou comunidade de alemães, ocupado em meados do século XIX

por imigrantes alemães. Sobre o período de ocupação ou sobre a organização social, um termo

era comum: se judiar, que era relacionado à alta valoração do trabalho por alemães e alemoas,

um  índice  moral  que  permitia  relações  e  hierarquizações  sociais,  de  modo  a  traçar

heterogeneidades transitivas de acordo com a partilha dos efeitos de  se judiar no trabalho.

Sobre o nascimento da  comunidade, o que se dizia é que as  famílias pioneiras se judiaram

quando chegaram às matas virgens, responsáveis pela construção dos aparelhos de direção –

burocracia  administrativa,  escolas,  igrejas e  serviços de saúde.  Aqueles que ainda hoje  se

1 Aluno de Doutorado do Programa de Pós-Graduação em Ciências Sociais do Instituto de Filosofia
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judiam em suas roças, partilham a dor de seus antepassados, assim como o cuidado para com sua

casa, numa trama narrativa que oferece os limites da família e as distancias relacionais das tramas

de parentesco, os parentes. Neste sentido, na definição de família definiam-se igualmente lugares,

agrupamentos  e  pessoas  correlatas nos  caminhos narrativos de  se judiar no trabalho,  índice de

distinção moral  no qual  a  partilha unia  famílias,  parentes,  vizinhos,  comunidade e  sua  direção

administrativa,  mas o desdém separava  preguiçosos,  encostados e  os  de fora,  heterogeneidades

necessárias na definição e valoração de si.

Palavras-chave: Família – Moral – Organização Social – Dor – Encosta da
Serra

Apresentação

Católicos e evangélicos eram bastante unidos, uma família só (...) 

mas agora tem os crentes, da Assembleia de Deus (...) Mas nessa 

aí é mais o pessoal de fora que vai. Não é alemão. (conversa com 

dona Joanna e seu filho Rubens, 13/01/2013).

Havia se formado um novo bairro em São Martinho2, no vale central da Encosta da Serra:

a Vila dos Crentes, que crescia às margens de dois outros bairros tradicionais, a Vila Jung

e a Vila das Araucárias. O lugar parecia afrontar o cotidiano da cidade, uma das colônias

ou  comunidades de  alemães3 comuns do nordeste do Rio Grande do Sul, como pouco

mais de 6.000 habitantes (IBGE, 2010).  Tudo parecia diferir  dos preceitos básicos de

alemães e  alemoas martinenses:  sua  religião  não  era  conhecida,  tampouco  sua

ascendência genealógica ou o estranho cuidado das casas, com jardins por cuidar, pouca

plantação e acúmulo de mato nas calçadas. Tampouco os crentes, fiéis da Assembleia de

Deus4, falavam alemão5, que por grande parte da Encosta da Serra ainda se preserva

2 Todos os nomes de pessoas, lugares, cidades ou instituições, assim como as datas oficiais, diretamente
relacionadas à  pesquisa,  foram alterados.  A alteração  procura  evitar  qualquer  tom denunciativo  ou
jornalístico a este trabalho,  assim como busca preservar as identidades de meus colaboradores de
pesquisa, sem os quais este texto não poderia ser escrito.

3 As palavras em itálico são, em sua totalidade, categorias sociais que circulavam em São Martinho.
Grande  parte  destas  categorias  estrutura  a  análise  etnográfica  e,  por  isso,  serão  desenvolvidas  e
problematizadas no próprio corpo do texto.

4 A Assembleia  de Deus é associada,  por  vários autores,  ao “pentecostalismo clássico”  no Brasil.  O
“pentecostalismo clássico”,  por sua vez,  é associado, comumente,  à “primeira onda” da experiência
pentecostal no Brasil, principalmente pelo surgimento da Assembleia de Deus (1911) e Congregação
Cristã no Brasil (1910) (Almeida, 2009: 25-57).

5 Desde 2004, um grupo de estudiosos, principalmente linguistas vinculados à UFRGS, mas também um
grupo  de  historiadores  de  São  Martinho,  empenham-se  em  formalizar  a  grafia  e  a  gramática  da
derivação germânica martinense, batizada, pelo grupo, de Hunsrik – principalmente para diferenciá-la do
alemão contemporâneo, vinculando-a a um duplo local de origem: a Encosta da Serra e o Hunsrück, no



como  o  idioma  de  seus  habitantes,  apesar  das  perseguições  e  proibições  ainda

lembradas e valoradas. Em alemão, eram chamados de xwarts6, que apesar da tradução

literal  ser  preto,  era  preferencialmente  traduzido  por  de fora,  o  que  indicava  a  força

relacional da categoria7. E se nem todo  xwarts era  crente, a equação reversa era que

certamente todo  crente era um xwarts. Mas o que se formava no reverso de toda essa

exterioridade  era  justamente  um  interior:  as  narrativas  sobre  a  comunidade de  São

Martinho eram então estimuladas, assim como seus correlatos, isto é,  as  famílias,  os

parentes,  as  casas e  seus  fiéis,  católicos e  evangélicos.  Alemães e  alemoas eram

também instigados a falarem sobre o que supunham ser sua singularidade moral, que era

a dedicação extrema ao trabalho, assim como a valoração de seus efeitos sobre o corpo

que se judiava em sua realização. Uma nova narrativa moral passava a se formar em São

Martinho, capaz de enredar em histórias sua socialidade, tramadas a partir da partilha da

dor resultante do trabalho.

Neste trabalho, analiso então de que modo a partilha da dor é capaz de produzir

socialidade, assim como as narrativas sobre agrupamentos, lugares e pessoas que se

formam  nesse  processo.  Para  a  descrição  etnográfica,  privilegiarei  um  caso  que

acompanhei durante todas as minhas visitas a São Martinho, entre 2011 e 2013, que não

tomarei  enquanto  objeto  de  estudo,  mas  enquanto  objeto  heurístico  para  a

problematização analítica – o caso de Rubens, de sua história e de sua extensão, medida

pelas marcas do trabalho na roça de sua família. Do caso de Rubens, abrirei a etnografia

para a singularidade da ideia de comum em São Martinho, a partir  do modo como a

partilha da dor informava e formava estrategicamente a  comunidade de  alemães – ela

própria composta de famílias,  casas e parentes. Encerrarei trazendo para a discussão o

modo pelos quais as fronteiras e os limites da comunidade de São Martinho efetuavam-se

cotidianamente,  o  que  não  podia  ser  apreendido  se  não  no  modo  diferenciado  de

produção de cada alemão e de cada alemoa.

sudoeste alemão, principal  local  de origem das  famílias pioneiras.  O  projeto hunsrik conseguiu,  em
2008, formalizar sua gramática. A permanência do  hunsrik em São Martinho adquiriu o status de um
projeto cultural, tendo todo o seu arquivo na Casa da Cultura, onde se encontram, também, os registros
censitários  do  município,  objetos  históricos,  panfletos  ilustrativos  etc.  Atualmente,  até  um  micro-
dicionário já existe para o hunsrik, “Mayn Ëyerste 100 Hunsrik Wërter” (Minhas primeiras 100 palavras
em Hunsrik), que foi me dado logo em minha chegada à cidade. Entretanto, moradoras e moradores
ainda se referem ao idioma como alemão, e é deste modo que eu o tratarei aqui.

6 A grafia foi retirada do Mayn Ëyerste 100 Hunsrik Wërter, o microdicionário de hunsrik, apresentado na
nota anterior.

7 A racialização  (Bhabha,  2001:  111)  operada  para  com aqueles  de fora era  sempre  uma operação
singular, um marcador de diferença que transformava a todos que se supunham não alemães em preto,
e um de fora provavelmente seria chamado de preto, o que não levava em conta apenas a cor da pele ou
qualquer  outro  traço  fenotípico.  No  processo  classificatório,  era  a  própria  força  da  categoria  que
preenchia de realidade os xwarts, assim como, na oposição, os alemães.



Os calos da mão, as dores da mãe

Em meados de 2011, quando terminava meu primeiro período de trabalho de campo

em São Martinho referente à minha pesquisa de mestrado sobre a Estratégia Saúde da

Família8, conheci Rubens por intermédio de Letícia, uma agente comunitária de saúde.

Como toda a sua família, Rubens era um alemão de São Martinho, morador da Vila Jung,

bairro distante do Centro. Aquela visita era especialmente delicada, posto que era a última

visita que Letícia faria naquele dia aos moradores da Vila Jung, assim como eram aqueles

meus últimos dias de trabalho de campo e minha última esperança de me aproximar de

algum morador de São Martinho, posto que as demais tentativas haviam sido frustradas.

Para minha surpresa, Rubens animou-se em receber-me novamente em sua casa no dia

seguinte à visita para uma “entrevista”  –  que não era bem uma entrevista,  mas uma

conversa guiada por algumas perguntas previamente formuladas.

Após este primeiro encontro, tornei a visitar Rubens em novos períodos de campo,

assim como passei a conviver com outros moradores do Centro, onde morava, e criar

para mim uma rotina própria em São Martinho. Entretanto, as visitas eram especialmente

empolgantes, pois Rubens tinha a capacidade de transformar em palavras aquilo que era

difuso  no  cotidiano,  o  que  me foi  fundamental  para  guiar-me pelas  falas,  conversas,

fofocas  e  notícias  com que  me deparava  no  dia-a-dia  do  Centro.  As  conversas  com

Rubens  ocorriam  sempre  na  cozinha  de  sua  casa,  como  se  repetia  pelas  demais

situações de visita. No inverno ou no verão – ambos rigorosos, podendo a temperatura

variar entre -4ºC a 40ºC de uma estação para outra –, as conversas se davam ao lado do

fogão a lenha,  que dividia  a função de manter  a  comida e  os  moradores aquecidos.

Também era comum encontrar  um fogão a gás tradicional,  que servia  para  cozer  os

alimentos. A casa que Rubens morava com sua mãe, dona Joanna, que na época de

minha pesquisa tinha 88 anos, era novíssima, e cheguei a presenciar o final  de seus

acabamentos.  Entretanto,  em  casas  mais  antigas,  como  na  casa de  seus  bisavós

construída em 1896,  que ele ainda mantinha, tanto a cozinha como o banheiro eram

construídos à parte do restante da casa, o que contribuía para que a cozinha fosse um de

seus cômodos mais amplos. Como poucas casas em São Martinho possuíam calefação, a

8 A Estratégia  Saúde  da  Família  (ESF)  é  uma  política  pública  de  atendimento  à  saúde  que  busca
organizar grande parte da Atenção Básica ofertada pelo Sistema Único de Saúde (SUS). Em 2015, o
Departamento de Atenção Básica (DAB) do SUS estima que mais de 122 milhões de pessoas já contam
com os serviços da ESF (DAB, 2015).  Sua particularidade em relação à Unidade Básica de Saúde
(UBS)  é  preconizar  o  atendimento  voltado  para  a  família,  privilegiar  a  Medicina  de  Família  e
Comunidade enquanto especialidade buscada em seus médicos, assim como contar com uma equipe
de  Agentes  Comunitários  de  Saúde  que  realizam  uma  rotina  de  visitas  a  todos  os  moradores
cadastrados em suas microáreas, que juntas formam uma área de atuação de uma Unidade de Saúde
da Família (USF). Alguns trabalhos notaram que a maior atuação da ESF encontra-se nas periferias de
regiões metropolitanas ou em municípios de pequeno porte, como São Martinho (Cohn, 2011; Coelho,
2011).



cozinha  tornava-se  ainda  mais  convidativa  no  inverno,  assim  como  o  chimarrão  que

circulava entre aqueles que a ocupavam.

Entre  uma  visita  e  outra,  voltei  a  encontrar  Rubens  no  início  de  2013.  Já

acomodados em sua cozinha,  na companhia de dona Joanna,  ele  passou a falar-me

sobre uma matéria que passara na televisão, sobre qualidade de vida. Tratava-se de uma

reportagem sobre uma mulher de 90 anos de idade, que se exercitava nas ruas do Rio de

Janeiro, e não tinha qualquer problema de saúde. 

Aí perguntaram pra ela o que ela havia feito da vida: tinha sido dona de casa e cuidava

do serviço da empregada.  Bah! Eles tinham que entrevistar alguém que realmente

trabalhou a vida inteira. Minha mãe ficou viúva quando tava grávida de mim. Tinha oito

filhos pra criar, contando com o que estava na barriga. E viúva! Criou todos, cuidou da

roça, nenhum  causou  problema  e  ela  ainda  está  aí,  com  88  anos!  (Rubens,

13/01/2013).

Rubens era um daqueles martinenses que podia identificar-se enquanto um alemão

não apenas pelo sobrenome,  filiação,  parentesco ou afinidade religiosa,  mas também

porque era um  alemão descendente de uma das  famílias pioneiras,  além de poder se

incluir  em um dos grandes ramos de parentesco de São Martinho,  os  Gross – eram

parentes,  o  que  neste  caso  significa  que  estabeleciam  parentesco  apenas  se

seguíssemos a linha materna até a 3ª geração ascendente. Sua história, assim como a de

sua  mãe,  estava  intimamente  ligada  a  de  seus  avós,  não  apenas  pela  filiação,  mas

também pela coresidência, a  casa Schubert-Keller, construída por seu bisavô de linha

materna – um Schubert –, em 1896. Seus tataravós imigraram para a Encosta da Serra

por  volta  de  1860,  e  iniciaram  a  obra  da  casa  que  seu  bisavô  terminou.  Sobre  a

construção, Rubens dizia-me que tudo fora feito por sua família, das telhas do telhado ao

enxaimel de sustentação. Para projetar-me a imagem da qualidade da construção, dizia-

me  que  mesmo  sob  forte  temporal  a  casa  mantinha-se  segura,  e  sequer  uma  gota

adentrava seus cômodos. A estrutura era tão sólida, enfatizava Rubens, que na época da

pesquisa ele ainda mantinha por lá a sua roça, onde plantava batatas para cosumo e para

a venda, assim como outros gêneros de consumo9.

Mas sobre o que está feito, permanece a dor daqueles que fizeram. “Olha, essa

gente  se  judiou quando eles  começaram” (Rubens,  28/07/2012).  Essa gente  envolvia

seus ancestrais e as demais famílias pioneiras, aos quais dificilmente um alemão ou uma

alemoa não dizia: “eles fizeram tudo quando chegaram aqui”. As estradas de Porto Alegre

até  a  Encosta  da  Serra,  as  igrejas,  as  escolas,  as  casas,  os  locais  de  atendimento

9 Os mais comuns, em São Martinho, além da batata, eram o milho, as hortaliças, a acácia para produção
de lenha, além da criação de vacas de leite, aves para ovos e consumo, e porcos que, além dos cortes
tradicionais, permitia a produção da linguiça colonial, altamente apreciada entre alemães e alemoas.



médico, as roças: tudo era creditado ao trabalho dos imigrantes, única e exclusivamente.

A casa de 1896 não era diferente. Tudo se iniciou pelo paiol, pois a única renda provinha

da  roça e era por lá que seus antepassados se acomodavam, enquanto o restante da

casa não estava pronta. Depois de terminada a construção, toda a  família permaneceu

por lá, até Rubens decidir construir uma nova casa para ele e sua mãe, há cerca de 10

anos.  Seu irmão permaneceu na antiga  casa,  onde mantinha com Rubens uma  roça

conjunta. Antes disso, porém, ambos e os demais irmãos foram criados nesta mesma

roça. Sobre a rotina de sua infância, Rubens dizia-me: “Olha Everton, no meu tempo de

guri,  eu e meus irmãos acordávamos às 5h e já ia pra  roça,  na casa da minha mãe.

Depois ia pra escola, voltava, almoçava e já ia pra roça de novo. Não tinha esse negócio

de ficar na rua” (Rubens, 17/07/2012).

A respeito de sua própria casa, Rubens também se judiou para construí-la. Mas esta

dor, este tipo de dor que causa uma certa angústia naqueles que a narram, não é motivo

de lamentação ou reticências: Rubens estava era contando vantagens sobre os novos

guris de São Martinho que tinham tempo livre após a escola, fato diretamente relacionado,

para ele, aos pequenos furtos que passavam a ocorrer na cidade. No entanto, isto não era

um espanto  para  ele,  e  nem para  os  demais  colonos alemães.  Estes,  que enquanto

colonos dedicavam-se  majoritariamente  à  sua  roça,  especialmente  aqueles  que

buscavam vender parte de sua produção, sabiam que os guris e gurias de São Martinho

estavam  interessados  pelas  fábricas,  as  tantas  indústrias  calçadistas  que  haviam

absorvido mais de 21% de sua população (MTE, 2012) para a linha de produção. Isto não

era um processo tão novo na cidade, posto em marcha de uns 15 anos para cá. Mesmo

empregados nas fábricas, muitos alemães e  alemoas procuravam manter uma pequena

roça10 em seu terreno para  o próprio  consumo e para troca entre vizinhos,  enquanto

muitos  já  não  mantinham.  Conta-se  ainda  a  grande  parte  da  geração  que  estava

terminando seus estudos no ensino médio, que sequer se interessavam pelo trabalho na

roça,  o  que  deixava  os  colonos preocupados  com  o  futuro  de  sua  produção  –  a

continuidade. O trabalho ainda era o mote para grande parte de guris e gurias, mas isto

agora era vinculado à indústria calçadista que, como diziam, sempre estava contratando. 

O trabalho nas fábricas tinha a capacidade de ser ainda mais judiado que o da roça,

como me disse certa vez Sônia, uma de suas ex-funcionárias que era, na época, também

uma agente comunitária de saúde. As fábricas não perdoavam atrasos, haviam retirado as

10 Em  algumas  etnografias  realizadas  especialmente  em  Pernambuco  e  Piauí  este  tipo  de  cultivo  é
comumente chamado de quintal. Diferencia-se da roça especialmente por formar um lugar contíguo à
casa e ser de uso exclusivo da família que a habita (Cf. Godoy, 1999, p. 88-89). Em São Martinho, tanto
os  grandes cultivos  de  acácia,  milho  e  batata  como as  pequenas plantações mantidas  no  mesmo
terreno de moradia eram igualmente chamadas de roça.



cadeiras do setor de costura para “otimizar” a produção, além de questionar qualquer

recomendação médica que retirasse o funcionário ou funcionária da linha de montagem.

Ainda assim, as fábricas eram locais onde não faltavam empregos, e era para lá que guris

e  gurias partiam  quando  tentavam  deixar  para  trás  a  vida  de  colono.  Rubens  não

compreendia muito bem todo este processo, justamente ele, para quem o passado de sua

família, de toda a comunidade, mas especialmente de sua mãe, estava em cada calo de

suas mãos.

A partilha da dor, a gênese do comum

Não é pouco comum, em comunidades rurais, que as gerações mais novas tentem

se  distanciar  de  tudo  que  envolve  o  cotidiano  das  gerações  mais  antigas.  Bourdieu

(2006b,  p.  83-92)  já  analisava  isto  em suas  primeiras  etnografias  sobre  o  baile  dos

solteiros  no  Béarn,  sudoeste  francês,  no  qual  os  camponeses  dos  hameaux,  que  já

haviam passado da idade de casar-se, permaneceriam sozinhos, eram “incasáveis”, muito

porque as jovens, mesmo dos hameaux, preferiam os rapazes da cidade. Muitas delas já

trabalhavam em Paris, e voltavam para os bailes de natal e ano novo. Bourdieu (p.91)

chamava isto de “a miséria da condição camponesa”, influenciado em grande medida por

sua sociologia crítica. Opções analíticas à parte, em São Martinho, o corte geracional que

identificava as antigas gerações – o que implicava, etnograficamente, as pessoas entre 30

e 40 anos ou mais – com a vida de  colono e as novas gerações com o trabalho nas

fábricas era feita pelos próprios moradores, como certa vez queixou-se uma moradora da

Vila  Alta,  próximo  ao  Centro,  que  se  preocupava  com  os  baixos  preços  pagos  pela

colheita dos  colonos, assim como com a  continuidade de sua  roça, já que nenhum de

seus filhos ou netos interessava-se pela atividade. No entanto, nesta equação os termos

fundamentais alteravam-se pouco, fosse entre os  colonos, fosse entre os trabalhadores

das fábricas: a relação ente trabalho e a dor que lhe era resultante. A superioridade moral

implícita nesta relação também pouco havia se alterado.

Pois, a despeito de toda a reorganização do trabalho que as indústrias calçadistas

representaram em São Martinho, uma referência ainda transitava pelas falas de meus

interlocutores  de pesquisa,  a  comunidade.  Mas,  se  não eram os calos  daqueles  que

viveram  para  e  pela  roça que  expressava  privilegiadamente  a  história  de  toda  a

comunidade, o que seria? A própria dor. No início de 2013, uma figura polêmica de São

Martinho discorreu sobre o assunto. Júlio havia sido secretário de saúde por quatro anos,

e  estava deixando a Secretaria  para  assumir  outra,  a  de  Planejamento  e Assistência

Social. Nasceu e viveu em São Martinho, e participou da história política do município



desde a década de 80. Reuniu-se então com seus ex-funcionários e me permitiu participar

da reunião, na época em que eu já o conhecia havia dois anos. Uma de suas pautas,

como historiador que era, tratava de onde todo aquele aparato administrativo municipal

havia saído.

Segundo  Júlio,  tudo  se  iniciara  com  o  trabalho  das  famílias pioneiras.  Naquele

tempo havia companheirismo,  senso de comunidade. Cada família construía sua própria

casa e,  depois,  ajudava  a  construir  a  casa das  outras  famílias.  Como  não  tinham

professor, escolheram a pessoa de melhor índole moral para ensinar língua e religião para

as crianças. Como também ainda não tinham padre, escolheram uma pessoa de tão boa

índole moral para cuidar da religião. O primeiro local ocupado pelos imigrantes na região

que viria a formar São Martinho foi o Morro da Mata, próximo ao vale central do município.

O primeiro edifício de uso comum construído pelos moradores do Morro da Mata foi uma

capela,  em  torno  do  qual  a  primeira  missa  foi  realizada  em  1858.  A Linha  de  São

Martinho,  localizada  no  vale  formado  pelas  montanhas  da  Encosta  da  Serra  –  onde

atualmente se encontra o Centro da cidade – foi ocupada posteriormente ao Morro da

Mata, em 1853. A primeira leva de imigrantes a serem encaminhados para a Linha de São

Martinho teria aportado em Porto Alegre em 5 de março de 1853, e contabilizavam 55

pessoas, entre homens, mulheres e crianças. Boa parte da preparação do terreno para

moradia ficava a cargo dos próprios colonos, inclusive a construção da estrada que ligaria

São Martinho a Germana, região colonizada anteriormente, em 183011. 

“Ou era trabalhar ou morrer de fome” dizia-me Rubens em outra ocasião a respeito

das famílias pioneiras. Deste modo, o trabalho, para os alemães assumia dois níveis de

realidade: o primeiro deles era um nível ético, de constituição; o segundo, um nível moral,

de julgamento. Quanto ao primeiro nível, o trabalho era acompanhado da dor que lhe era

imputado,  comumente  categorizado  como  judiar-se.  O  que  se  formava  na  efetuação

cotidiana deste eixo ético-moral era justamente um modo de socialidade que formava e

informava sobre corpos, pessoas, casas,  famílias,  roças,  parentes,  comunidade e, claro,

seu passado e suas narrativas. Quanto ao primeiro nível etnográfico da relação para com

o trabalho – de constituição – é necessário precisar alguns pontos.

A comunidade era justamente aquilo que Júlio definiu: um senso. Se fosse preciso

definir seus limites, os moradores de São Martinho o fariam sem problemas, e faziam. No

11 São Martinho  e  Germana  compunham as  “terras  do  fundo”  do  município  de  Cruz  do  Bonfim,  que
atualmente integra a Região Metropolitana de Porto Alegre. Assim como já havia ocorrido com Germana
em 1851, a região de São Martinho foi transformada, em 1912, no 8º Distrito de Cruz do Bonfim. São
Martinho emancipou-se de Germana em 1988, a partir da formação de uma “comissão emancipadora”,
da qual Júlio fez parte, que ainda hoje possui uma placa em destaque na sala  de recepção da Prefeitura
Municipal. Germana já havia se emancipado politicamente de Cruz do Bonfim anos antes, em 1959.



entanto, isto variava de uma para outra descrição, o que certamente não se tratava de

inconsistência, mas de um signo menor (Deleuze e Guattari, 2007: 13-20; 92-106), que

buscava informar sobre uma realidade que era dependente das formações que lhe eram

decorrentes  e  que  lhe  estabeleciam  lugares,  limites  e  proximidades  variáveis.  Sua

especificidade estava em ser o caminho privilegiado pelo qual se enredavam histórias,

lugares e pessoas, que não estabeleciam apenas conexões entre si, mas formavam um

novelo (Ingold, 2011: 141-175), isto é, definiam-se em seus entrecruzamentos, produzindo

realidades correlatas no processo de partilha da dor. A  comunidade era então como o

limite  deste  movimento,  acionado  e  percorrido  pelas  histórias  de  um  passado  que

redesenhava  cotidianamente  suas  fronteiras.  Seu  acesso  era  sempre  um  processo

singular,  que  causava  aquilo  que  Marques  (2002:  34-37)  chamou  de  “efeito  de

perspectiva”: sua consistência, extensão ou mesmo efetividade estava sempre vinculada

a  um processo  demarcação  de  fronteiras,  de  produção  de  um  lado  de  dentro  e  de

subjetivação12, desde que se entenda, por este termo, a produção corelata de pessoa e

corpo. 

E  do  mesmo  modo  que  o  trabalho  era  o  problema  ético  por  excelência  entre

alemães e  alemoas, era também o trabalho enquanto categoria, que modulava mais do

que qualquer outra categoria toda uma circulação de apreciações morais em operação em

São Martinho. Através dela julgavam-se alemães e alemoas, guris e gurias, encostados e

preguiçosos, não sem relacioná-los à dor própria de quem narra o trabalho. Nesta série

de recortes havia ainda a língua: todo este jogo moral não se dava em  brasileiro, mas

primordialmente em alemão (unser taytx, literalmente “nosso alemão”). O alemão era a

língua que regia a categorização de todo este processo, o modo de expressão singular

pelo  qual  era  possível  problematizar  as  condutas  e  operar  as  apreciações  que  as

julgavam.  O alemão fazia  com que a  própria  fala  de  um  alemão ou  uma  alemoa os

distinguisse em sua heterogeneidade.

Enquanto preceito ético, então, o ato de trabalhar estava intimamente relacionado à

circulação de julgamentos morais, o que implica que mostrar-se adequado e disposto ao

trabalho era tão importante quanto o ato de realizá-lo,  e era justamente o peso desta

12 Subjetivação, aqui, implica essencialmente o modo como alguns preceitos morais são problematizados
na conduta de cada indivíduo e,  do mesmo modo, como cada indivíduo é chamado a se conduzir
segundo alguns preceitos morais. Trata-se, então,  de todo um trabalho ético de constituição de um
“sujeito moral”, que não implica necessariamente o controle ou o governo destes sujeitos por parte de
algum  dispositivo  de  poder,  mas  implica  uma  “subjetivação”,  pois  pressupõe  um  trabalho  para  a
constituição deste sujeito, realizado, na maioria das vezes, de si para si mesmo – uma ascese –, assim
como  pela  socialidade  que  lhe  é  imanente.  Em  ambos  os  casos,  como  ressaltado,  isto  se  dava
majoritariamente a partir do eixo  trabalhar/judiar-se. Retiro esta opção de análise, principalmente, de
quatro textos: Foucault (1995: 231-239; 1988: 26-31); Deleuze e Guattari (2007: 61-107) e; Deleuze
(2008: 101-130).



moral  que  recairia  sobre  os  ombros  daqueles  que  pudessem ser  tomados  enquanto

preguiçosos ou encostados, ou ainda pior, enquanto um xwarts, um de fora, aos quais a

preguiça não seria uma projeção, mas uma condição. Inevitavelmente, esta moral não era

constante,  e  dependia das situações em que era ativada,  como um jogo,  no qual  se

tratava sempre de guardar para si  – seja uma pessoa ou um grupo – aquilo que era

moralmente aceito e reservar para o outro aquilo que deveria ser desdenhado, o que

Herzfeld (1987: 140) chamou de “shifter moral”, enquanto uma operação estratégica de

avaliação moral, que acionava o nós e o eles, aquilo que era atributo pessoal e aquilo que

era a falta deste atributo; enfim, uma avaliação daquilo que era admirável e daquilo que

era  desdenhado.  Tudo  isso  dependia,  assim,  das  correlações,  mas  também  das

heterogeneidades necessárias.

Tratava-se então de uma moral imanente à conduta que procurava lhe dar realidade

e de uma ética que tinha por objetivo uma conduta que se julgava moralmente superior. A

conduta, deste modo, não se desvencilhava das apreciações que procuravam lhe situar. A

opção puramente analítica de separar os dois níveis que envolviam o trabalho – o nível

ético-constitutivo  e  o  nível  moral-apreciativo  –,  foi  apenas  para  buscar  abarcar  a

complexidade  dessa  relação  em  São  Martinho.  No  entanto,  em  relação  ao  acesso

privilegiado à formação limite13 da socialidade martinense, a  comunidade, o trabalho se

realizava vinculado às sensações que lhe eram imputadas, a dor daqueles que se judiam.

E de onde partir para este acesso? Daquilo que lhe era resultante, o alemão, a alemoa, a

casa, a família, os parentes e a roça.

Atos correlatos: a comunidade visível

Para um etnógrafo,  a  dor  dos  alemães não é algo  que lhe  é oferecido  em sua

chegada a São Martinho. Após o estranhamento mútuo inicial causado pela novidade do

lugar  –  para  mim –  e  pela  presença  de  um  de fora –  para  os  moradores  –,  o  que

permaneceu foi uma rotina de pesquisa, mas também da cidade. Pois uma característica

fundamental do preceito de não deixar de trabalhar era estabelecer uma divisão temporal

rígida, principalmente entre a hora do trabalho e a hora de descanso, ambas igualmente

importantes. Grande parte desta temporalidade, ao menos no Centro da cidade, podia ser

acompanhada pelo sino da Igreja Matriz, que sempre badalava às 06h, às 12h e às 18h,

marcando o tempo de trabalho e o tempo de descanso para seus fiéis,  “80,  85% da

população de São Martinho” (Padre Gustavo, pároco da Igreja Matriz, 11/01/2013). Se a

ética e a moral do trabalho dependiam de uma conduta pessoal e das apreciações que se

13 Limite, neste caso, não implica maior, mas o limite referencial para o processo de subjetivação, mesmo
para os casos de formação de pessoas e corpos, como será apresentado na seção seguinte.



faziam sobre esta mesma conduta, sua temporalidade era marcada pela Igreja, algo que

as fábricas compartilhavam: os apitos das indústrias calçadistas soavam sempre às 07h e

às  11h30min,  marcando  a  jornada  matinal  e;  às  13h  e  às  17h,  marcando  a  jornada

vespertina  de  trabalho.  Nesta  rotina,  a  boa  conduta  com  relação  ao  trabalho  se

expressava na boa divisão do tempo,  o  que implicava maturidade para  não faltar  ao

trabalho, mas também não faltar aos amigos, à família, aos parentes e aos cuidados da

casa.  E  nesta  rotina,  era  justamente  a  materialidades  destas  formações  que  se  me

mostravam acessíveis.  

Rubens se formava nesta rotina, assim como Júlio. Ambos poderiam ser chamados

de alemães, assim como Letícia, que me apresentou a Rubens, era uma alemoa. Pois,

apesar de implicados em uma socialidade específica que produziam realidades correlatas,

São  Martinho  oferecia  processos  de  individuação  bem  definidos,  o  que,  aliás,  está

intimamente relacionado com a série de julgamentos morais que circulava pela cidade. No

entanto,  estes  processos  de  individuação  não  eram  fechados,  eram  operativos  e

operados  por  uma série  de  situações  que  os  relacionavam às  demais  formações  da

comunidade. Estes processos não eram simplesmente ético-constitutivos, e muito menos

moral-apreciativos:  eles  envolviam  estes  dois  níveis,  ocorriam  em  uma  perspectiva

transversal, isto é, eram estratégicos e, por isso mesmo, funcionavam enquanto atos de

individuação14,  sempre  dependentes  da  relação  entre  trabalhar/se judiar e  julgar/ser

julgado. 

Com “atos” indico uma realidade próxima a que Butler (1990: 128-141)15 indicou com

“performance”,  apesar  da  singularidade  do  problema.  Para  a  autora,  a  proposta  era

superar a oposição entre sexo e gênero (como sendo o primeiro um substrato biológico e

o segundo uma inscrição social). O problema estaria em supor uma “inscrição corporal”,

como se o próprio corpo subsistisse para fora do processo de subjetivação – como uma

superfície de inscrição. O que a autora propõe, é que são os próprios contornos corporais

que são definidos pelas normas discursivas, na qual gênero não seria uma “identidade”,

mas  um  ato,  uma  performance,  no  sentido  de  sua  atualidade  enquanto  expressão

corporal. Não se trata de uma escolha, mas de como certas normas traçam as fronteiras

corporais e as interpelam a atuar de modos específicos, fronteiras que são reiteradas

nestes mesmos atos – que Judith Butler chama justamente de “atos de gênero”. 

14 Aqui, optei por distinguir o que chamei de atos de individuação, capazes de traçar uma heterogeneidade
ética para cada alemão ou alemoa, do processo de subjetivação, que perpassa tais atos e tende a ser
contínuo, e tem como resultado a produção de sujeitos morais a partir das prescrições que envolvem o
trabalho e de suas problematizações, como citado na nota 12. No restante do texto farei uso de ambos
os termos, guardados seus respectivos sentidos.

15 Sobre isto, ver também Bakhtin (1997: 153-200).



Desta forma, os atos são como uma expressão atual e mutável. E, mais do que

dependentes  da  relação  entre  processos  apreciativos  e  constitutivos,  os  atos  de

individuação em São Martinho eram dependentes da imbricação entre estes processos,

pois no ínterim entre julgar e ser julgado constituía-se uma heterogeneidade – singular ou

plural –, assim como era comum que os problemas éticos fossem capturados por um

discurso moral. Se tomarmos o problema heurístico deste trabalho, o caso de Rubens, é

possível abstrair um alemão, uma casa, uma família, uma roça, um passado, um ramo de

parentesco – os parentes –, tanto a partir da história e das estórias que lhe eram próprias

a respeito de seus grupos e de si mesmo – através do trabalho e de judiar-se enquanto

categorias –, como a partir da constituição em que era implicado por trabalhar e se judiar

na mesma roça de seus antepassados, seguir pelos seus caminhos. A questão, aqui, é

que este modo singular de subjetivação atualizava realidades correlatas, possibilitava a

expressão dos conjuntos mais plurais no ato mais particular de trabalhar, suportar suas

dores e definir-se categoricamente neste processo.

De que modo então Rubens era um alemão? Seu caso, em particular, era raro em

São  Martinho,  especialmente  no  que  se  tratava  de  sua  casa e  de  sua  família.  Em

especial, havia o fato de Rubens ainda ser solteiro – sozinho16. Isto é, sua nova casa não

compunha fundamentalmente uma casa, no modo como esta categoria era operada entre

os alemães, fato observável sempre que Rubens referia-se à sua unidade doméstica em

relação  à  casa de  1896,  de  seu  bisavô.  Pois,  apesar  do  sinônimo  ao  conceito  lévi-

strussiano17, a  casa, em São Martinho, indica um movimento dinâmico de familiarização

(Comerford, 2003: 209-228), marcado principalmente pela solidariedade no  trabalho em

comum da família que busca mantê-la, que estabelece a contrapartida de definir os limites

desta mesma  família.  Trata-se, então, daquilo que  Marques (2002: 129-130) observou

também entre as vinganças de famílias no sertão de Pernambuco, de um cognatismo, isto

é, de alianças e solidariedades que influem na proximidade e nas distâncias entre famílias

e parentes que, quando acionados, podem formar grupos ou heterogeneidades, conforme

o caso. O parentesco é resultante e influente, mas não o princípio ativo. 

As expectativas em relação à constituição de uma casa em São Martinho envolvia,

também, a maturidade que separa um  alemão ou  alemoa de um  guri e de uma  guria.

16 Sozinho não  é  uma  categoria  nova  em  etnografias.  Volto-me  novamente  para  uma  das  primeiras
etnografias de Bourdieu (2006b: 91), realizada no Béarn, sudoeste francês, onde encontrou a mesma
categoria sendo utilizada para significar a situação em que um homem não possuía uma relação estável
com uma mulher, um quase sinônimo para solteiro.

17 Para Lévi-Strauss (1979: 143-167), a casa, enquanto uma “pessoa moral”, atua na definição de quem é
“natural” e quem é “de fora”. Compõe em si forças de orientações contrárias, como filiação e residência,
descendência  matrilinear  e  patrilinear,  exogamia e  endogamia etc  (ibidem:  160-164).  Entretanto,  as
compõem em uma rede de direitos e obrigações, que tem na organização de parentesco seu meio de
funcionamento, mas o dobra, e não oferece qualquer solução definitiva de organização social.



Fundamentalmente,  esta  maturidade  envolvia  a  capacidade  de  manter  uma  unidade

doméstica, mas também de constituir sua própria  família, que envolve casar-se e ter os

próprios filhos.  Era esperado que tanto um  guri quanto uma  guria iniciasse a vida de

trabalho logo que terminado o ensino fundamental – efeito direto das  fábricas,  já que,

entre aqueles que dependiam exclusivamente da roça, o trabalho iniciava-se mais cedo –,

para que, ao casar-se, não permanecesse na casa dos pais. Em outro sentido, Rubens

construiu sua nova casa mesmo permanecendo sozinho, e levou dona Joanna, sua mãe,

como ele, deixando a  casa de sua  família para seu irmão e sua nova  família – o que

também  criava  uma  situação  incomum  em  São  Martinho,  já  que  a  roça de  Rubens

permanecia por lá. Ainda assim, para dar conta de sua especificidade nesta grande rede

de parentesco que envolve São Martinho e de sua heterogeneidade nesta condição que

envolvia a comunidade, era para casa de 1896 que Rubens recorria. 

Evidentemente, lá era sua casa. Foi lá que Rubens judiou-se  grande parte de sua

vida  no  trabalho  pesado  da  roça de  sua  mãe,  e  era  por  lá  que  ele  permanecia

trabalhando.  Foi  lá  que  Rubens  sentiu  a  disposição  necessária  para  não  deixar  de

trabalhar, que pôde sentir-se enquanto um alemão, e ter seu corpo formado pela mesma

força atribuída àqueles que eram chamados de pioneiros e que formaram a comunidade.

A mesma casa, então, que permitia que Rubens sentisse-se ligado com a comunidade por

partilhar uma dor comum, ainda que permitisse, pela categorização da mesma dor,  a

emergência de um território singular de parentesco. Pois, a despeito de filiação, alianças,

sobrenomes,  geração  e  descendência,  era  o  trabalho  e  suas  dores  que  indicava

privilegiadamente as proximidades e as distâncias em São Martinho, que fazia expressar-

se  na  própria  corporeidade  do  alemão e  da  alemoa a  dor  que  provinha  e  que  era

constitutiva de sua roça – ou de seu emprego em alguma das fábricas –, de sua casa e de

sua família. Não por menos, era a esta mesma dor que se recorria na definição de cada

uma destas formações e de si mesmo, assim como era por sua partilha cada vez menor

que se estabelecia as proximidades de certos parentes, até o limite da condição que une

a todos, a comunidade.

Pois, “se você for até o fim, todos acabam sendo da mesma família”, como me dizia

Beatriz Beyer, historiadora e genealogista de São Martinho, e alemoa. Para Beatriz, todo

o trabalho de catalogação das famílias de São Martinho já havia sido feito, especialmente

em dois livros que ela ajudara a organizar. O que lhe permitia dizer: “se for até o fim, se

estender a genealogia até os colonizadores, todos são da mesma família” (idem). De fato,

todos os sobrenomes com os quais eu tive contato – Hoff; Jung; Beyer; Gross; Keller;

Schubert;  Berg;  Bauer;  Haus;  Denner  etc  –  aparecem  na  planta  topográfica  e  na



catalogação dos lotes de Cruz do Bonfim18 de 1870. Alguns deles se repetem mais vezes

que os demais, ou então ganham proporções e visibilidade maiores – como Jung; Gross;

Haus e  Bauer.  No fim,  todo um plano de parentesco era  traçado pela  repetição dos

sobrenomes trazidos pelos colonizadores – e que se repetem no uso cotidiano –, assim

como pelos nomes, em menor grau, no qual, se fosse o caso, seria simples para Beatriz

saber quem é de fora e quem é alemão.  

No mapeamento das famílias colonizadoras, o que se oferecia era a concretude de

um nascimento comum, a evidência que a mesma comunidade que se formou no século

XIX ainda agitava seus descendentes, dos quais não escapava sequer uma  família de

São  Martinho.  No  entanto,  esta  condição  comum  se  expressava  estrategicamente,

operava enquanto uma possibilidade de distinção, especialmente na tarefa de deixar os

de fora efetivamente  para  fora  da  comunidade.  E,  como  observado  até  agora,  a

categorização deste lado de dentro que era a comunidade era imensamente dependente

da constituição de um lado de dentro ético-moral – os alemães e as alemoas –, processo

vinculado  aos  julgamentos  morais  que  se  fazia  a  respeito  de  um  xwarts ou,  menos

frequentemente, a respeito de um preguiçoso ou  encostado. De modo que, em relação

àquilo que movia os  alemães, era o extremo oposto que se encontrava em um xwarts.

Pois, se  judiar-se possuía a capacidade de produzir um corpo na dor compartilhada de

seu  trabalho,  de  sua  família,  de  sua  casa,  de  seus  parentes e,  no  limite,  de  sua

comunidade, a  preguiça de um xwarts era o que lhe retirava completamente deste eixo

ético-moral, desta condição social. Assim, a comunidade tornava-se acessível sobretudo

nestes atos de individuação, nos quais seu principal efeito – constituição e categorização

de um alemão e de uma alemoa – implicava a formação correlata de grupos específicos,

dependentes  de um eixo  ético-moral  estratégico,  que  era  o  trabalho e  a  dor  de  sua

realização.

O alemão e a alemoa: problemas com a pessoa na comunidade

Um efeito direto desta condição atual e dependente de grupos e pessoas em São

Martinho  era  a  condição  igualmente  atual  e  dependente  das  atribuições  de  gênero,

especialmente relacionadas às prescrições de conduta. E aqui a situação, para a análise,

é igualmente delicada: pois, assim como para a formação de grupos e pessoas, afirmar

que as atribuições de gênero entre  alemães e  alemoas eram atuais e estratégicas não

significa dizer que eram variáveis ou transitórias. As separações categoriais entre homem

e mulher eram significativamente claras em São Martinho, o que não impedia que fossem,

18 Cruz do Bonfim, município do qual São Martinho foi distrito até 1959. Sobre isto, ver nota 11.



ao mesmo tempo, processuais, o que se tornava claro especialmente na situação de guris

e gurias, que estavam não apenas uma geração abaixo em relação aos seus pais, mas

estavam também para fora de qualquer possibilidade de serem chamados de um homem

ou de uma mulher. De modo mais rigoroso, e levando-se em consideração as categorias

que de fato circulavam pela cidade, a separação de gênero não se dava entre masculino

e feminino, mas, primordialmente, entre alemão e alemoa, além de uma série de margens

não desejadas que poderiam compor esta separação – como  preguiçoso,  preguiçosa,

encostado, encostada e sozinho.

A distinção  entre  os  modos  de  atribuição,  isto  é,  entre  masculino  e  feminino  e

aquelas  operantes  em São  Martinho,  não é  puramente  de  estilo.  Pois  não há,  entre

ambas, qualquer conexão de princípio. Scott (1995: 71-99) já atentava para o fato de, na

incorporação da categoria “gênero” na análise histórica, tal categoria passa a atuar quase

como  sinônimo  de  “mulher”,  o  que  implicava  que  aquilo  que  deveria  ser  analisado

enquanto resultante de um processo social, acabava por se tornar seu ponto de partida, o

que evidentemente deixava intacto justamente os pilares da análise histórica. Seguindo

sua proposta, gênero não se liga a um tipo específico de situação – muito menos de

sujeitos  –,  mas a  um tipo  específico  de análise.  De modo que,  quando digo  que na

subjetivação de um  alemão e de uma  alemoa está expressa, entre outras coisas, uma

situação de gênero – ou, como citado, um “ato de gênero” (Butler, 1990: 128-141) –, isto

não  implica,  evidentemente,  que  se  trata  exclusivamente  da  relação  entre  atributos

masculinos e atributos femininos. Trata-se, mais seguramente, de seguir Haraway (2004:

246)  em  seu  anseio  por  teorias  da  corporificação  “articuladas,  diferenciadas,

responsáveis,  localizadas e com consequências,  nas quais  a  natureza não mais  seja

imaginada e representada como recurso para a cultura ou o sexo para o gênero”. 

Para além da oposição entre masculino e feminino, ou entre natureza e cultura, as

implicações do gênero no problema da construção de pessoas em São Martinho não

poderiam ser de outra ordem então se não de uma ordem estratégica. Compunham os

atos  e  estilos  de  individuação,  participando  da  série  de  julgamentos  morais  que

identificavam e localizavam as heterogeneidades em São Martinho,  que apoiava e se

apoiava em uma ética moldada pelo trabalho e pela partilha de sua dor. Neste compósito

que formava pessoas e grupos no traçado das fronteiras corporais, haviam as expressões

distintas,  o  alemão,  a  alemoa,  mas  também  os  encostados,  os  preguiçosos,  e  os

sozinhos,  situações vacilantes de atribuições que não eram da ordem da propriedade.

Tornando ao caso de Rubens, esta relação torna-se mais clara: havia o fato, já notado, de

que sua casa era, antes, a casa de seus antepassados e não aquela que ele morava com



sua mãe, construída há pouco mais de 10 anos;  um dos motivos para esta situação

incomum era Rubens ser sozinho, sem esposa e filhos.

Em uma  das  visitas  que  lhe  fiz,  dona  Joanna,  sua  mãe,  estava  preocupada  a

respeito  de seu filho sair  pouco de casa e pouco encontrar  seus amigos.  Pois,  estar

sozinho expressava-se pela situação de estar sem esposa e filhos, mas implicava uma

série  de  outras  consequências  que  poderiam  ser  presumidas  pela  situação,  como  a

maturidade, o comedimento, o autocontrole e uma boa gestão do tempo que poderiam

faltar a Rubens, pelo fato de não ter uma família. Evidentemente, estas relações eram da

ordem  do  julgamento,  o  que  não  deixava  de  influir  profundamente  nas  condutas

cotidianas. E se Rubens era sozinho, esperava-se ao menos que fizesse uso dos clubes

da cidade, espaços eminentemente reservados para o uso dos homens alemães. E havia

dois clubes: o Salão Paroquial da Igreja Matriz, aberto durante todo o dia e no início da

noite – até as 20h – e o Clube da Sociedade Beneficente São Martinho, de funcionamento

similar. Em ambos havia um ecônomo, responsável pelo bar, contratado pela diretora19 de

cada clube. Em dias comuns, era raro não encontrar homens jogando cartas, bebendo e

conversando entre si, frequentemente a partir das 17h, horário que muitos deixavam o

trabalho – na roça ou nas fábricas. Beber entre amigos era, dentre todas as atividades,

aquela que estava entre as mais importantes para um alemão, pois, antes de ir contra a

prescrição de não deixar de trabalhar, fazia parte dela, era sua derivação lógica: implicava

justamente a maturidade e o comedimento que o uso da bebida necessitava para que, no

próximo dia, todos estivessem de pé às 05h e não caíssem na  preguiça.  Beber entre

amigos  nos  clubes era,  então,  como  uma expressão  manifesta  de  uma  subjetivação

singular, ser alemão, era a atividade que permitia influir naquilo de maior velocidade em

São Martinho, os julgamentos morais. Apesar das preocupações de sua mãe, Rubens

bebia entre seus amigos, ainda que não na periodicidade por ela esperada.

Havia,  ainda,  uma  conexão  de  princípio  entre  estar  encostado e  estar  sozinho.

Bruno, morador da Vila das Araucárias, se encontrava justamente na situação de estar

encostado. Havia sido um dos atingidos por uma grande enchente que ocorrera em São

Martinho em fevereiro de 2011, além de estar  encostado do trabalho, por conta de um

acidente que lesionou sua perna. Bruno acabara de se divorciar e, desde então, morava

sozinho. Segundo ele, essa situação, de estar sozinho, era causada principalmente pelo

fato de estar encostado, sem trabalho. “Agora estou mal, com a perna ruim. Mas quando

voltar a trabalhar, aí sim, resolvo minha vida, arrumo uma mulher! Estou sozinho ainda por

19 As diretorias eram grupos formados por moradores e funcionários de alguma instituição. A diretoria visa
debater  problemas,  propor medidas e  promover eventos para a  manutenção e melhoria  da própria
instituição, e de seus serviços.



causa disso [mostrando a perna].” (Bruno, 15/07/2011). 

De modo que, em relação a um alemão, ser  homem implicava toda uma série de

atos e de apreciações públicas que envolviam o trabalho, a bebida, os amigos, a família, a

casa,  o comedimento, assim como a boa gestão do tempo. Evidentemente, toda esta

economia da subjetivação homem alemão era guiada antes pela administração de suas

margens, isto é, daquilo que poderia lhe escapar, do que pela absoluta conexão entre

prescrições e condutas. São, como diria Foucault (1988: 26-31), estilizações, a partir das

quais  as  prescrições  morais  são  problematizadas  diferencialmente  no  processo  de

subjetivação, no qual o  alemão se forma expelindo – ou buscando expelir – tudo aquilo

que não se espera fazer parte de si. E, como já notado, isto não parte de uma escolha:

trata-se  de  uma  subjetivação,  ativada  pelo  mesmo  eixo  ético-moral  no  qual  estava

implicada  a  díade  trabalho/dor.  No  entanto,  enquanto  a  dor  perpassava  alemães e

alemoas num processo que os unia nas mais distintas formações, entre os homens o que

se  passava  era  como  uma  derivação  singular  deste  eixo  ético-moral,  pois  era  o

comedimento, o vigor e o controle corporal implicados nas expectativas de conduta mais

díspares – como trabalhar e beber – que interpelavam para uma formação específica que

não era apenas corpo ou apenas pessoa: mas sim aquela margem corporificada pela dor,

pelo  vigor  e  pelo  controle  que,  frente  aos  julgamentos  morais,  efetuava-se

diferencialmente sob o mesmo signo homem alemão.

Era por um processo igualmente guiado pela divisão e atribuição de gênero que se

formava, também, as alemoas. E, aqui, vale lembrar a crítica de Strathern (2006: 151-156)

a grande parte da antropologia social britânica, na qual, a despeito da posição pública do

homem,  construída  a  partir  de  sua  inserção  política  em sua  linhagem de  direito,  as

mulheres ocupariam as posições não-socializadas da unidade doméstica, da ordem do

parentesco.  Do  mesmo  modo,  vale  ressaltar  a  crítica  de  Wikan  (1984)  ao  principal

argumento da antropologia do mediterrâneo (Bourdieu,  2002;  2006a;  Peristiany,  1966;

Blok, 1981),  que se esforçou por analisar toda uma região às margens do continente

europeu a partir de um sistema de classificação que seria baseado na oposição elementar

entre honra (relativo aos homens, ao público, ao ativo, ao seco...) e vergonha (relativo às

mulheres, ao privado, ao passivo, ao úmido...). Assim como observado na pesquisa da

autora, a alemoa, em São Martinho, não era o oposto ou o que não cabia em relação ao

alemão: suas margens muitas vezes se imbricavam nos atos de individuação, assim como

os julgamentos, as expectativas e os princípios constitutivos ativos neste processo muitas

vezes eram partilhados, como o trabalho, a dor, o cuidado com a casa, o comedimento e

o vigor corporal. Da mesma forma, a unidade doméstica não era o espaço por excelência



da alemoa: a despeito da divisão entre público e privado, pouco ativa no que concerne à

condição que a  comunidade representa em São Martinho,  a  casa era partilhada pelo

cuidado  comum,  o  que  fazia  com  que  homens  e  mulheres  dividissem  suas  tarefas

domésticas, o que era imediatamente claro nas situações não raras em que era o alemão

o responsável pelas tarefas da cozinha. Evidentemente, havia uma série de expectativas

que agiam no modo como uma alemoa se singularizava em relação ao alemão, como, por

exemplo, não beber (especialmente relacional),  não receber visitas de outros  homens,

prezar pelo cuidado com os filhos.

A relação com a bebida era, sem dúvida, a mais complexa. Como todo alemão, as

alemoas também bebiam. Em uma visita que fiz à dona Maria Bauer, moradora da Vila

Alta, próxima ao Centro, fui convidado a conhecer uma nova bebida que ela e seu marido,

seu  Armando  Bauer,  haviam descoberto  há  pouco:  a  “Amarula”.  Contei-lhe  que  já  a

conhecia, mas nunca havia sequer provado, do que ela riu, pois já havia aberto a segunda

garrafa e encomendara a terceira. De fato, então, dizer que é próprio a uma alemoa não

beber é uma generalização. A particularidade desta relação está em que, enquanto os

homens vão aos clubes beber entre amigos, as alemoas costumam fazer uso da bebida

em suas próprias  casas,  ou em eventos especiais,  como os festivais  comemorativos,

organizados nos mesmos clubes, quando se torna esperado sua presença, para comer,

beber e dançar entre  parentes e conhecidos. Outra possibilidade são os  salões. Nestes

espaços, costumam ocorrer os bailes, que são itinerantes. Sobre eles há sempre rumores

de que bebe-se muito e de que são esperados homens e mulheres, não necessariamente

maridos e esposas. As moradoras de São Martinho apressavam-se em me dizer que

sabiam sobre os bailes por fofoca, mas que não o frequentavam.  

Isto  porque,  a  relação  com  outros  homens era  uma  situação  delicada  para  as

alemoas. Havia, claro, os parentes e conhecidos mais próximos entre os quais o cuidado

poderia ser atenuado. No entanto, com aqueles menos conhecidos, ou ainda com um de

fora – como eu –, a relação era duplamente delicada: em primeiro lugar, porque via de

regra  a  conduta  esperada  era  não  se  confiar  em  um  xwarts;  em  segundo  lugar,  o

comedimento esperado de uma alemoa fazia com que se esperasse dela, principalmente

as casadas, relacionarem-se o menos possível com homens desconhecidos. Mas, se de

certa  forma isto  se assimilava a uma restrição,  ela  era de via  dupla,  pois  da mesma

maneira, não era próprio a um alemão, principalmente se fosse casado, e guardado seu

comedimento, relacionar-se com uma mulher desconhecida, principalmente a sós, em que

todo o tipo de conjecturas poderiam ser feitas a respeito da situação. Por isso mesmo, as

alemoas com as quais tive contato restringiam-se àquelas envolvidas na Estratégia Saúde



da Família em São Martinho, ou aquelas que me recebiam na presença de seu marido ou

na presença de uma das agentes comunitárias de saúde, ou ainda aquelas com quais

mantive contato mais duradouro, no Centro, por conta da vizinhança.

Se avaliarmos esses atos sucessivos de individuação, acabamos por perceber que a

pessoa que se forma neste processo será sempre uma margem de heterogeneidade, isto

é, se constituirá e será avaliada a partir  da atribuição de uma diferença processual, a

despeito da socialidade que move a todas que compartilham a dor da comunidade. Neste

sentido,  apesar  da  clara  generificação  (Scott,  1995:  82)  expressa  na  diferença  entre

alemães e alemoas, suas corporeidades se singularizam a partir de uma série de dobras

sucessivas que não se ligam apenas a gênero, mas também à raça, à pertença, à língua,

à moral, à religião e assim por diante. Na verdade, estas categorias de diferenciação já

são,  em  si,  inferências  analíticas  de  um  processo  que,  no  cotidiano,  fazia-se

diferencialmente em cada singularização. Vale, aqui, a proposta de Brah (2006: 359-374)

em tomar a própria diferença, e não o gênero em si, enquanto categoria de análise. O

alemão e a alemoa eram em si a própria diferença pelos caminhos da comunidade: eram

sua história na proliferação de suas estórias.

A comunidade: administração da dor e fronteiras efetivas

Para finalizar, vale notar que a dor relacionada à entrega ao trabalho não produzia

uma subjetivação indistinta, mas vinculava-se à atribuição processual da diferença, isto é,

resultava em subjetivações singulares. Pois, o sentimento que fazia com que pessoas e

grupos se formassem pela e partilhassem a mesma dor e, no limite, se identificassem

pela mesma corporeidade resultante era, justamente, apreciada de modos distintos por

cada morador  e moradora de São Martinho,  fazia  com que,  alemães e  alemoas não

apenas  se  diferenciassem  e  fossem  diferenciados  por  um  jogo  de  expectativas  de

conduta, mas inseria estas mesmas expectativas em uma relação singular com a partilha

da dor – como para Rubens que não bastava dizer-se um homem alemão, mas o alemão

específico fruto da dor de uma  casa,  de seus antepassados,  de sua  família,  de seus

parentes.  Se  na  relação  entre  os  níveis  ético-constitutivo  e  moral-apreciativo  do  eixo

trabalho/se judiar, responsável pelos atos de individuação em São Martinho, foi colocado

o problema da diferenciação e singularização de um alemão ou de uma alemoa, pode-se

agora  traçar  o  caminho  analítico  de  retorno,  pois  cada  singularização  passava,

inevitavelmente, pelo modo como a dor era partilhada e problematizada por cada alemão

e por cada alemoa.

Nisto  estava  o  modo  como  a  comunidade de  São  Martinho,  assim  como  seu



passado fundador das  famílias pioneiras,  tornava-se atual.  Este não era um processo

indistinto: seus limites, as fronteiras da própria comunidade eram talhadas nos limites da

dor de cada corpo, de cada pessoa, de cada  família, de cada grupo de  parentes e de

cada  casa,  ou,  de outra forma, nos contornos de um  alemão ou de uma  alemoa.  As

narrativas da dor traziam à tona aquilo que Butler (2006: 54) chamou de “sociabilidade

primária” – e que aqui chamo de socialidade –, isto é, o caráter inevitavelmente vulnerável

do corpo, sua dimensão estritamente social. Como propõe a autora ( ibidem: 45-78), nas

situações de luto e de dor,  somos capazes de perceber  a dimensão social  de nossa

corporalidade, que sempre será um modo de ser  para o outro e  por causa do outro. A

situação de perda e de dor nos torna capazes de perceber esta vulnerabilidade primária.

Butler (2010: 13-56) busca redefinir o modo como apreendemos a ontologia corporal, que

não deve ser apartada de sua existência política e social, dos desejos e das normas que

lhe redefinem os contornos e implicam sua ontologia como de existência social.

A partilha da dor  não era uma questão de escolha,  mas de reação afetiva,  que

muitas vezes fui  levado a analisar enquanto uma  crise ética e moral.  Uma reação ao

insuportável,  como  diria  Jullien  (2001:  9-36),  que  atravessou  e  fundamentou  o

pensamento moral  em duas tradições tão distintitas como foram o confucionismo e o

iluminismo20. Semelhante a isso, a reação à dor poderia levar a caminhos completamente

distintos em São Martinho: ela poderia produzir socialidade a partir daquilo que alemães

chamavam de se judiar, assim como poderia igualmente produzir cuidado e apreensão, a

partir  daquilo  eu  por  vezes  encarei  enquanto  sofrimento,  e  que  muitas  vezes  era

diagnosticado  enquanto  depressão pela  equipe  de  saúde  de  família  que  eu

acompanhava.  Isso  porque  a  “dor  não  está  confinada  ao  corpo  individual  em  sua

formulação,  mas  é  partilhada  e  possivelmente  transformada  pelas  relações  entre  as

pessoas” (Ross, 2001: 271). Isto é, a dor, longe de interromper a relação, reivindica no

outro  o  reconhecimento,  muitas  vezes  em  uma  gramática  que  não  passa

necessariamente  pelas  palavras  e  pela  categorização  (Cf.  Das,  2007:  38-58).  A

categorização já era em si o controle da potência afetiva da dor;  se judiar não assumia

nesse caso um cognato com  sofrimento,  que era preferencialmente utilizado enquanto

categoria médica e foi por vezes minha opção preferencial de tradução analítica.

A distância categorial entre ambos os termos ajuda na compreensão, por fim, de

como a  comunidade de São Martinho era uma cartografia em processo, um novelo de

caminhos sobre o qual  se judiar traçava seus acessos e suas vias principais, de acordo

20 Na  primeira,  oferecia  um  pensamento  sobre  o  fundo  da  humanidade  (ren)  que  não  entreva  em
contradição com a individualidade expressa do pensamento moral; enquanto na segunda, ofereceu a
categorização da piedade, que incluía na reação a imaginação e o individualismo de “se sentir no lugar
do outro”.



com a capacidade constitutiva deste afeto em formar cada corporeidade, assim com a sua

administração  moral,  que  singularizava  cada  conjunto  corporal  em  sua  vinculação

específica  com a socialidade martinense e  que não impelia  sua superação,  mas seu

trabalho narrativo. Prezar pela conduta em relação ao trabalho, assim como judiar-se em

sua  realização,  constituía  assim  um  lado  de  dentro  não  apenas  em cada  alemão e

alemoa, traçando-lhes uma realidade ética em cada ato de individuação, mas também

oferecia  um  mapa  sobre  o  que  estava  para  dentro  e  o  que  estava  para  fora  da

comunidade, a partir da especificidade de cada dor partilhada que formava e informava,

nestas mesmas corporeidades, uma pessoa, uma casa, uma família, um passado, uma

descendência,  uma  roça e  alguns  parentes,  que  singularizavam  a  disposição  da

comunidade em cada uma destas  formações.  Sobre  as  fronteiras  da  comunidade de

alemães em São Martinho, a análise não se dirige a um grupo, muito menos à relação

entre pessoa e grupo: dirige-se à dor, sua circulação e partilha coextensiva ao trabalho,

sua potência constitutiva e significativa,  capaz de delinear  o que é visível  e  crível  na

Encosta da Serra.
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