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Apresentação
A Associação Nacional dos Pesquisadores da História das Comunidades
Teuto-Brasileiras promove, desde 1997, em parceria com diferentes instituições,
seminários que estimulam a discussão sobre o tema da imigração. A partir
desses momentos, criaram-se espaços para socializar pesquisas que são
desenvolvidas por diferentes públicos, e interessados pela temática.
O resultado, ao longo do tempo, é visível, pela publicação sistemática
dos trabalhos apresentados. Na 13ª edição do evento, realizado em 2017,
retornou-se às origens da primeira edição do evento. Com apoio da Univates,
em especial, do Programa de Pós-Graduação em Ambiente e Desenvolvimento
e do Curso de História, o seminário ocorreu na cidade de Lajeado/RS, local
ligado a migrações históricas, pela presença da imigração alemã e italiana,
bem como a migrações recentes, com um número expressivo de haitianos e
senegaleses no município.
A obra que se apresenta é resultado das discussões que estão presentes
em diferentes campos das Humanidades, promovendo a reflexão e o debate
sobre os diferentes processos de migrações ocorridos no decorrer dos últimos
três séculos (XIX, XX e XXI), realizando uma análise crítica tanto no tocante
histórico quanto da relação com outros campos, como a Antropologia e
Sociologia. Enfim, este diálogo interdisciplinar colabora de forma extremamente
profícua para o alargamento das compreensões acerca destes processos
sociais, sejam estes de caráter interno, no interior do território brasileiro, sejam
externos, com a vinda de uma massa considerável de grupos de imigrantes
diversificados para o país.
Caroline von Mühlen
ANPHCTB/Colégio Sinodal
Tiago Weizenmann
ANPHCTB/Univates

5

MIGRAÇÕES HISTÓRICAS E RECENTES

SUMÁRIO

Introdução
Estimadas leitoras e estimados leitores
É com grande alegria que apresentamos a todos vocês o e-book
Migrações Históricas e Recentes, uma parceria entre a Associação Nacional de
Pesquisadores das Comunidades Teuto-Brasileiras e a Univates.
Esta publicação não é especial apenas por conta da temática escolhida,
Migrações históricas e recentes, que estabelece uma conectividade entre
os processos migratórios do passado e todas as ondas migratórias que têm
despontado no horizonte mundial nestes primeiros anos do século XXI. Isso,
por si só, já dá uma tônica de destaque para essa obra. Mas este e-book também
guarda uma marca subjetiva: neste ano de 2017, a Associação Nacional de
Pesquisadores da História das Comunidades Teuto-Brasileiras completa vinte
anos de existência. Em 1997, durante a realização do I Seminário, na cidade
de Lajeado, ocorreu a elaboração e aprovação dos Estatutos da entidade e a
posse da primeira Diretoria. Deste modo, a obra que vocês estão lendo recebe
também uma carga emotiva e também de festividade, ao mesmo tempo em que
descortina novos desafios para nossa Associação.
Quando falamos da história das comunidades que tem em sua trajetória
a presença marcante de imigrantes alemães e descendentes, devemos ter
bastante claro que essa história não é algo isolado, como uma ilha desconhecida
totalmente afastada de algum continente. Cada vez mais, se vislumbra que
essa história possui uma dimensão mais ampla, com algumas importantes
características: a complexidade, a especificidade e a dimensão relacional.
Por mais diminutas que possam ser demográfica e territorialmente muitas
dessas sociedades, por serem grupos humanos, nelas podemos presenciar,
analisar e refletir sobre os mais diferentes mecanismos sociais, religiosos,
culturais, educacionais, entre tantos outros aspectos. Mas, assim como cada
ser humano tem características que lhe conformam como um ser único, cada
comunidade também possui elementos distintos, específicos de sua formação
e estruturação, impregnadas pelas ações daqueles grupos sociais que as
compõem. Mas, reforçamos, que especificidade não é sinônimo de isolamento. E
nesse contexto, a análise historiográfica destas comunidades deve contemplar
o caráter relacional, estabelecendo conexões entre diferentes níveis de análise.
Uma comunidade teuto-brasileira localizada no interior do Rio Grande do
Sul, por exemplo, nunca esteve deslocada dos acontecimentos regionais,
estaduais, nacionais e mundiais. Evidentemente, os efeitos e interação entre
estes diferentes níveis é variável, contendo assim, características próprias.
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Justamente por conta desta relação complexa, é importante estabelecer
também um caráter relacional entre os diferentes pesquisadores que se
dedicam ao estudo das migrações, sejam eles pesquisadores acadêmicos ou
aqueles que não o são. Este constitui também um grande propósito e desafio
da Associação Nacional de Pesquisadores da História das Comunidades
Teuto-Brasileiras: promover o diálogo e trocas benéficas entre estes diferentes
pesquisadores e destes com a sociedade. É um grave erro quando as pesquisas,
que muitas vezes têm como objetos e laboratórios as comunidades e grupos
sociais, não oferece a oportunidade de retorno, de mostrar possibilidades,
resultados, promovendo assim debates e reflexões. Ainda precisamos avançar
significativamente neste processo, mas iniciativas profícuas vem sendo
realizadas e atingindo bons resultados.
É nesta conjuntura que o tema escolhido para este e-book, Migrações
históricas e recentes, está em perfeita sintonia com a história das comunidades
teuto-brasileiras, seja no passado, seja no presente. Estas comunidades são
frutos de processos migratórios, ocasionado por diferentes razões e interesses.
Ao longo dos últimos dois séculos, o Brasil, recebeu o influxo dos mais diferentes
grupos étnicos: alemães, italianos, poloneses, japoneses, judeus, síriolibaneses, entre outros. Mesmo que não tão próximos, estes grupos passaram
a se relacionar com a sociedade receptora, se inserindo em sua estrutura
social, política, econômica, religiosa e cultural. Muitos destes grupos, que
poderiam ser considerados, apropriando-se do conceito de Norbert Elias, como
outsiders, hoje são os estabelecidos. E, nestas primeiras décadas do século
XXI, outros grupos humanos precisam migrar, por motivos, ora diferentes,
ora muito próximos das razões que motivaram as grandes migrações dos
séculos XIX e XX: a fome, a miserabilidade, os conflitos armados, as disputas
políticas e o sonho de uma vida nova, de um recomeço. E como esse processo é
encarado? Quais significações, sentimentos, discursos e ações estão presentes
em nossa sociedade contemporânea? E no passado, como esses imigrantes
eram vistos pela sociedade que os recebia? Diante dessas perguntas, a análise
das migrações do passado e do presente são de grande importância para se
pensar a constituição de nossa sociedade e, ao mesmo tempo, vislumbrar o
significado e reflexo disso para o futuro.
Esperamos que esta publicação possa efetivamente ser um material
marcante. Seja pelo seu caráter simbólico e festivo, seja pelos diálogos que
serão estabelecidos. Que ele possibilite crescimento intelectual e humano
para todos nós. E, em nome da Associação Nacional de Pesquisadores das
Comunidades Teuto-Brasileiras, reiteramos os nossos sinceros agradecimentos
pela participação e contribuição de cada um dos autores, que colaborou
proficuamente com os textos que compõem esta obra. É isso que dá também
sentido ao nosso trabalho.
Boa leitura!
Rodrigo Luis dos Santos
Presidente da ANPHCTB
Professor do ISEI
Lajeado/RS, junho de 2017.
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IMIGRANTES AUSTRÍACOS NO MUNICÍPIO DE IJUÍ: RELATO DA
IMIGRAÇÃO POR LUDWIG STREICHER
André Haiske1

Introdução
A imigração não era uma novidade, quando em 1892, um grupo formado
por mais de 300 pessoas resolveram abandonar suas antigas vidas em busca
de novas oportunidades, mesmo estas sendo imprevisíveis. Sofreram perdas
ao longo do caminho, mas chegaram ao seu destino num distante país tropical
levemente conhecido por ter sido a terra onde Carolina Josefa Leopoldina
de Habsburgo-Lorena, ou simplesmente, Maria Leopoldina reinara como
imperatriz no passado.
O Brasil naquela década final do século XIX passava por imensas e
rápidas transformações. O fim do sistema escravista e o golpe republicano
ainda moldavam a nação, que ao mesmo tempo, recebia milhares de imigrantes
de inúmeros lugares da Europa, traziam novos sotaques, velhas e novas ideias
de enxergar o mundo.
Esse grupo que partiu de seu antigo país rumo ao Brasil, poderia ser
mais uma história sobre imigração comum dentro das milhares de histórias
desse período, mas algo aconteceu. Em 1933, para comemorar os 40 anos
dessa história, Ludwig Streicher publicou um relato sobre a viagem para o
Brasil.
Ludwig conhecia bem essa história: Partira com sua família para o
Brasil aos 32 anos, e naquele ano de 1933 já possuía mais de 70 anos quando
publicou o “FestschriftausAnlass der 40-jährigen Wiederkehr der Niederlassung
der Österreicher-Kolonie in Ijuhy” ou, em tradução livre, “Memorial por ocasião
do 40º aniversário do estabelecimento da colônia austríaca em Ijuí”.
Quando Ludwig publicou os relatos da história em março de 1933, muita
coisa havia mudado. O Império Austro-Húngaro fora um dos derrotados na
Grande Guerra e a nação dividida e partilhada. Os “austríacos” 2 que vieram
para o Brasil em 1893 para a então novíssima Colônia Ijuhy enfrentaram o
ofício da terra3 e conseguiram escrever suas histórias e deixaram sua marca
na história da região.
Seu relato escrito, que foi um dos poucos documentos sobreviventes do
grupo durante o Estado Novo, representava a narração de uma saga, feita por
1

Universidade Federal de Santa Maria. Contato: andrehaiske@gmail.com

2

O termo austríaco é cunhado pelo próprio autor do folhetim para designar genericamente
o grupo que imigrou em 1893. Lembrando que a Áustria-Hungria era um império
multiétnico.

3

Os imigrantes trabalhavam em uma fábrica de armamentos na cidade de Steyr, logo,
trabalhar na terra foi um desafio à parte.
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pessoas comuns, que resolveram abandonar seus lugares de origem para um
lugar desconhecido. Na mala, além de poucas peças de roupas e recordações
de suas antigas vidas, trouxeram muitos sonhos.

O documento
Desde o início da história humana histórias, contos e lendas são
partilhadas entre as gerações, criando além de outras histórias, cria-se uma
memória. Por isso como José Maria Jardim ao escrever desse registro como “a
memória assim registrada e conservada constituiu e constitui ainda a base de
toda atividade humana: a existência de um grupo social seria impossível sem
o registro da memória, ou seja, sem os arquivos” (1995, p. 4).
Quando falamos em documento, os historiadores durante muito tempo
divergiam sobre a importância e a utilização de documentos escritos. Os
positivistas elegeram as fontes documentais como a verdadeira forma de
estudar o passado. Através de documentações oficiais das instituições como
governo, exército e igreja, criou-se uma história da nação, em constante
“evolução” rumo ao progresso.
Durante algum tempo documentos não “oficiais” foram relegados a
segundo plano dentro da ciência histórica. Entretanto, no século XX ocorreram
profundas discussões sobre a noção do documento. As discussões que viriam
a ser introduzidas com a Escola dos Annales iriam mudar profundamente a
noção de objetos de estudos da história.
Durante esse período de renovação, historiadores como Jacques Le Goff
e Marc Bloch irão expandir em muito a noção de documento e dos objetos
da história. Como a máxima de Marc Bloch: “A diversidade dos testemunhos
históricos é quase infinita. Tudo o que o homem diz ou escreve, tudo o que
fabrica, tudo o que toca pode e deve informar-nos sobre ele” (1941-1942, p.
63).
Nessas mudanças da percepção de fazer história o documento nunca
foi deixado de lado, mas o campo de estudo ampliou-se. Novas formas de
trabalhar e entender a história, desde a mais clássica baseada nas instituições,
grandes nomes e eventos para a história dos esquecidos, dos marginalizados
e dos excluídos.
Uma dessas fontes utilizadas a partir dessa renovação, foram as
originárias dos documentos de colonização. Essas fontes documentais de
imigração e núcleos coloniais “constituem rico conjunto de dados que dizem
respeito ao processo de introdução maciça do imigrante no País...” (SAMARA e
TUPY, 2010, p. 110). Esse conjunto de dados que são, por exemplo, os registros
de posse de terra, de desembarque e controle de imigrantes, representam uma
grande fonte para pesquisas.
Dentro dessas fontes, os relatos de imigrantes e de autoridades ligadas
ao processo de imigração completam os registros oficiais de colonização com
pormenores e elementos menos institucionais. Um exemplo do próprio folhetim
é o próprio relato nos estágios iniciais da colônia, o clima e vegetação local,
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bem como ferramentas que cada família ou grupo de famílias receberam das
autoridades.
O próprio documento produzido por Ludwig Streicher nos oferece um
relato, isso é sua versão, dos fatos que esteve presente durante 1892. No seu
texto o relato está cheio de histórias e de acontecimentos importantes, como
as dificuldades e problemas, mas sempre presente a superação, a vitória do
grupo nesses 40 anos de comemorações da emigração e do estabelecimento
na Colônia Ijuhy.
O documento ajuda a entender o passado, bem como refletir o presente
para esse grupo que continua até hoje a divulgar as memórias através de
danças, culinária típica e outras manifestações culturais no município.
Ludwig Streicher, ao escrever e preservar a história do grupo de imigrantes,
imortalizou e preservou o passado para as futuras gerações.
Esse registro é um elo, uma reminiscência entre o passado e o presente,
ligando gerações, histórias, fatos e pessoas que nunca se conheceram. É a
conservação do passado para o presente. Sobre isso, Fernando Catroga escreve:
De facto, os complexos, as reminiscências comuns e as repetições rituais
(festas familiares), a conservação de saberes e símbolos (fotografias e
respectivos álbuns, a casa dos pais ou dos avós, as campas e mausoléus,
os marcos de propriedade, os papéis de família, os odores, as canções, as
receitas de cozinha, a patromínia, os nomes) a par das responsabilidades
da transmissão do conteúdo das heranças (espirituais ou materiais), são
condições necessárias para a criação de um sentimento de pertença em que
os indivíduos se reconheçam dentro de totalidades genealógicas que, vindas
do passado, pretendem, sem solução de continuidade, projetar-se no futuro
(2015, p. 28-29).

Como forma de preservar essa história, naquele março de 1933 é
publicado o folhetim: Com 11 páginas, decorada com linhas e adornos,
apresenta o documento com uma foto do então Cônsul Kostanjevic do Império
Austro-Húngaro em Ijuí, em 1909, onde também estão presentes algumas
famílias e o diretor da então Colônia Ijuhy, Augusto Pestana.
O relato encontra-se escrito com o estilo tipográfico no alemão gótico,
apresentando a história desde o início, ainda na Europa, com a crise industrial
que ocorreu em Steyr, atual Áustria, no qual a demissão em massa desses
operários fora o pontapé para imigrar para outro país, a próprio aconselhamento
local de aceitarem somente terras no sul do Brasil e recusar trabalho nas
plantações de café.
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Imagem 1 - Uma das páginas do relato

Fonte: Acervo pessoal.

Após o relato da trajetória até o Brasil, o deslocamento até o interior
do Estado até a então Colônia Ijuhy, Ludwig narra as dificuldades iniciais
enfrentadas por pessoas que mal conheciam a prática da agricultura no meio
da mata ainda virgem, desmatando para poder criar suas plantações e casas.
Algo muito invocado pelo autor é a união do grupo que foi um dos motivos do
sucesso da colônia.
Ao fim, descreve uma lista de famílias, contendo o sobrenome de cada
família de imigrante, a quantidade de pessoas e a região dos lotes onde
cada uma foi designada nas então linhas que demarcavam as áreas dos
lotes coloniais. Ao finalizar seu relato, o documento apresenta propagandas
de produtos e marcas locais, escritos a maioria em alemão e apresentando
descrição bilíngue para o português.
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A Colônia Ijuhy
A Colônia Ijuí e uma das primeiras colônias que surgiram após o advento
da república. Já em 1890, terras então pertencentes ao município de Cruz Alta
foi demarcada para novos empreendimentos coloniais com o financiamento e
a busca de imigrantes incentivada e tratada como política de Estado.
Essa fase da imigração, onde as autoridades preocupam-se com a
colonização, surge para evitar a criação de colônias étnicas isoladas. A Colônia
Ijuhy é um exemplo dessa política, onde a colonização mista ocorreu com
inúmeros grupos étnicos, tais como suecos, austríacos, holandeses, alemães,
italianos, poloneses e outro, além de muitos outros vindos de antigas colônias
da Serra e do Vale do Rio dos Sinos.
Embora com a colonização mista e a esperada rápida integração à língua
portuguesa e aos costumes locais não ocorreu. Muitas línguas eram presentes
na colônia, e o português durante um tempo não foi a principal língua dos
colonos, mas sim o alemão4. Mesmo com número pequeno de alemães étnicos
que chegaram a colônia, diversos povos da Europa Central usavam o alemão
como língua materna.
Martin Fischer, um historiador local do município de Ijuí vai utilizar
uma velha expressão que já fora usada para denominar Ijuí nos tempos de
colônia, como uma “verdadeira Babel” e complementa:
O retrospecto histórico, sociológico e étnico sobre a colonização de Ijuí
revela um fenômeno extraordinário. No pequeno território do município
encontramos uma população composta das mais variadas raças e
nacionalidades, que só se encontra nos grandes centros cosmopolitas. O
município de Ijuí se apresenta por essa característica toda especial como
um reflexo da política migratória do Brasil, em tamanho pequeníssimo.
Aqui em Ijuí, nesta pequena nesga da terra gaúcha, efetua-se o que é o
sonho da política imigratória brasileira: o amálgama da variedade de raças
e nacionalidades para plasmar a nova e verdadeira raça brasileira do futuro
(1987, p. 64).

Com a inexistência de estradas prontas, grande parte destas foram
surgindo conforme os imigrantes dirigiam-se rumo aos seus lotes de terra.
Nesses primeiros anos dessa colônia, com pouca infraestrutura e organização,
destaca o pesquisador local Teobaldo Branco:
Os primeiros tempos foram difíceis para os imigrantes; pessoas da Europa,
mundo consideravelmente desenvolvido, com diferenças de clima, de
espaço, paisagem e meio cultural. Os sonhos dos imigrantes por uma nova
vida e prosperidade, ao chegar aqui, foram frustrados em terras desertas
de população, ao meio de matas cerradas, sem estradas, sem comunicação,
exposto ao isolamento, sem recursos e poucas reservas de alimentos e
utensílios para vida. Na época, Cruz Alta e Santo Ângelo eram duas vilas em
formação cercadas de matas. Os campos faziam fronteiras nas proximidades.
4

Isso explica-se pela quantidade de imigrantes poloneses, romenos, austríacos, húngaros
e próprios brasileiros que utilizavam como língua franca ou mesmo materna o alemão,
sendo então todos tratados como “alemães”.
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A passagem de uma vila para outra era um sacrifício, não existia estradas
que ligasse em linha reta. Para encurtar a distância, o governo da Província
decidiu construir uma picada. A estrada aberta até Ijuí começou dar acesso
a caminho da integração econômica e permitiu acelerar o desenvolvimento
da colonização (2013).

Com o tempo, as colônias se organizaram. As plantações deram suas
primeiras colheitas e as casas em pé, a próxima preocupação foi a criação de um
clube e de uma escola para os encontros e educação de seus membros. Em 12
de outubro de 1898 é criado, Sociedade Escolar Austro-Húngara, juntamente
com a escola também funcionou a Sociedade Esportiva e Recreativa 12 de
Outubro, com sede na Linha 6 Leste, que passou a chamar-se “Rincão dos
Austríacos”.

Trabalhando o documento com outras fontes
Ao trabalharmos o documento escrito por Ludwig, ele nos permite
achar dados interessantes que podem ser comparados em outras fontes e
documentações, tais como o Registro da Hospedaria de Imigrantes do Crystal,
na atual Porto Alegre e o Registro de Entrada de Imigrantes no Estado do Rio
Grande do Sul do ano de 1893, ambos disponíveis no Arquivo Histórico do Rio
Grande do Sul.
Imagem 2 - Página dos arquivos do registro da Hospedaria de Imigrantes

Fonte: Documento disponível no Arquivo Histórico do Rio Grande do Sul.
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Por incrível que possa parecer os arquivos estão em bom estado de
conservação e apresenta um rico acervo de dados, como etnias presentes,
o número de entrada e saída de cada grupo, os doente e os falecidos. Os
dados presentes no relato como datas e locais apresentam-se verdadeiros se
comparados aos registros de imigração que a própria autoridade da Hospedaria
do Crystal registrou5.
Outro documento que revela mais dados e complementa tanto o registro
da Hospedaria quanto o relato de Ludwig Streicher é o registro do Mapa
Estatístico dos imigrantes entrados no Estado do Rio Grande do Sul durante
o ano de 1893. Além de do registro quantitativo do número de imigrantes e
dos tamanhos das famílias é possível observar dados como religião, se são
alfabetizados e para qual região irão se estabelecer.
Imagem 3 - Mapa estatístico dos imigrantes entrados no Estado do Rio Grande
do Sul durante o ano de 1893

Fonte: Documento disponível no Arquivo Histórico do Rio Grande do Sul.

Com estes dados disponíveis é possível perceber a organização dos
grandes grupos imigratórios como a região destino de imigração, a maioria
como o próprio Ludwig relata, preferiram manter a comunidade unida em
Ijuhy, os níveis de alfabetização do grupo, visto que estes saíram de uma

5

No relato, cada lugar que o grupo parou ficou registrado, assim pode-se observar a
locomoção do grupo até a Colônia Ijuhy.
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região industrial do Império Austro-Húngaro e uma analisada inicial indica
que a maioria dos adultos já eram alfabetizados.
Ludwig ao criar o seu folhetim, além do relato escrito da jornada, relata
muitos dados técnicos, como os vales em dinheiro que receberam do governo
no início da vida na colônia, o número de ferramentas disponibilizadas para
cada família ou para um grupo de famílias e também a localização de cada
família nas diferentes regiões do interior de Ijuhy.
Imagem 4 Lista das famílias imigrantes divididas em cada área da colônia

Fonte: Acervo pessoal.

Outro lugar que oferece grandes possibilidades de pesquisa desse período
de imigração, bem como grande parte da história da colonização no noroeste,
é o acervo do Museu Antropológico Diretor Pestana (MADP), localizado em
Ijuí. O acervo além de contar com fotografias e documentos da organização
da colônia, possui um enorme acervo de jornais, arquivos que cobrem grande
parte da história de Ijuí e da região.

Nova tradução
Em virtude das comemorações dos 95 anos da imigração austríaca, em
1988, o ex-prefeito de Ijuí Lothar Friedrich adapta o folhetim para o português,
possibilitando o acesso às informações e histórias desconhecidas para as
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novas gerações. A tradução chegou a ser publicada em jornais e amplamente
divulgada.
A tradução teve seu papel importante em possibilitar o acesso, a
democratizar a história que estava completamente disponível somente para
quem soubesse ler em alemão ou através ainda de relatos dos mais idosos. A
tradução durante muito tempo ficou mais conhecida que uma cópia do relato
original.
Passaram-se 29 anos desde a primeira tradução, e agora está sendo
realizada uma nova tradução com objetivos semelhantes da original tradução
de 1988: Contar o relato, de um jeito mais “completo”.
O uso das aspas na palavra completo, deve uma explicação. Na
tradução de 1988 pequenos trechos foram adicionados ou simplificados, para
possibilitar quem sabe, maior entendimento da história. Um exemplo é nesse
trecho inicial:
Imagem 5 - Quadro com as duas traduções do mesmo trecho

Fonte: Do autor.

O objetivo não é fazer uma análise criteriosa da tradução, nem fazer
estudos comparados das duas traduções em relação ao documento original.
A própria ideia de fazer uma nova tradução surgiu da curiosidade de alguns
membros do grupo da etnia austríaca e serve para estes uma forma contínua
de conhecer a própria história.
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Quando a nova tradução estiver completa poderá ser usar como a
de 1988: Servindo como uma maneira de perceber a história do grupo de
imigrantes e como esta ainda está presente na memória e no cotidiano do
grupo.

Conclusão
Pode-se concluir que a partir desse artigo, ainda existem muitas
pesquisas a serem realizadas no âmbito das imigrações que afetou de modo
geral a própria nação brasileira. Fugindo um pouco das grandes etnias, já
ricamente e detalhadamente estudadas, como italianos e alemães, abre espaço
para outros grupos étnicos pouco estudados pela historiografia.
Os “austríacos” são um exemplo. Embora o registro tenha preservado o
grupo como uma grande etnia, hoje sabe-se a grande variedade de membros de
outras etnias, como húngaros, poloneses, tchecos e romenos. Essa variedade
étnica comum em grandes nações e império multiétnicos ficou esquecida pelo
uso generalizado do alemão dentro das falas do grupo entre si e para com a
comunidade de Ijuhy.
A tradução que está sendo realizada não pretende substituir ou
contestar o mérito da tradução original de 1988, mas pretende trazer mais
informações do relato que acabaram por ser esquecidas ou subtraídas na hora
de possibilitar um maior entendimento e acesso ao documento.
Além disso, o uso de fontes documentais podem nos trazer novas
informações e ajudar a completar parte da grande história das imigrações,
que embora, muito já tenha se escrito, pouco se foi contado.
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STREICHER, L. “Festschrift, aus Anlass der 40-jährigen Wiederkehr der
Niederlassung der Österreicher Kolonie in Ijuhy”, folhetim comemorativo aos
40 anos de imigração austríaca em Ijuí, de 24 de fevereiro de 1893 a 05 de
Março de 1933 (Tradução e adaptação realizada por Lothar Friedrich, 1988).

Anexos
Imagem 1: Uma das páginas do relato. Imagem digitalizada a partir do
folhetim produzido por Ludwig Streicher.
Imagem 2: Página dos arquivos do registro da Hospedaria de Imigrantes.
Documento disponível no Arquivo Histórico do Rio Grande do Sul.
Imagem 3: Mapa estatístico dos imigrantes entrados no Estado do Rio
Grande do Sul durante o ano de 1893. Documento disponível no Arquivo
Histórico do Rio Grande do Sul.
Imagem 4: Lista das famílias imigrantes divididas em cada área da colônia.
Imagem digitalizada a partir do folhetim produzido por Ludwig Streicher.
Imagem 5: Quadro com as duas traduções do mesmo trecho. Montagem
produzida para melhor entendimento.
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A ASSOCIAÇÃO NACIONAL DOS PESQUISADORES DA HISTÓRIA DAS
COMUNIDADES TEUTO-BRASILEIRAS (ANPHCTB) COMO LUGAR DE
MEMÓRIA
Cristiano Nicolini1
Pierre Nora, a partir da realização de um inventário sobre a memória
no contexto histórico francês, localizou estátuas, objetos, nomes de ruas,
cerimônias e outras manifestações que ele identificou como pertencentes
aos “reinos da memória”. (WINTER, 2006). Segundo o autor, esses locais de
memória remodelaram, não apenas na França como em toda a Europa, o
lugar que antes era do gênero, da classe e da raça na história. A origem deste
“boom da memória” seriam as lembranças trazidas à tona acerca do holocausto
promovido pelo nazismo na primeira metade do século XX.
Este inventário despertou um debate sobre os tipos de memórias que
são evocadas e de que forma elas se manifestam nos projetos comemorativos.
Para a historiografia, estas rememorações são carregadas de controvérsias e
disputas pelo passado, cujas narrativas são legitimadas pelo Estado. Porém,
a globalização mostrou que há outras coletividades para além dele, as quais
foram evidenciadas em contraposição ao caráter nacional, dando espaço para
as narrativas regionais.
Tais narrativas sobre o passado, nacionais ou regionais, surgem de e
expressam políticas de identidade. O Museu do Holocausto, por exemplo,
expressa determinadas verdades que estão ligadas aos sentimentos de tristeza
e de orgulho étnico, concomitantemente. Os norte-americanos traduzem
estes sentimentos como universais, conduzindo a uma identificação judaicoamericana. A comemoração estreita a hifenização entre estas duas identidades.
(WINTER, 2006).
Quando abriu-se espaço na história para as vozes dos testemunhos,
principalmente nas décadas de 60 e 70 do século XX, emergiram as narrativas
que não se enquadravam em modelos anteriores de contar e de escrever o
passado. Novas identidades passaram a ser construídas a partir desta
multiplicação de vozes.
Winter (2006) lembra que a abundância de informações e testemunhos
do passado gerou o chamado “boom da memória”, atendendo a um aumento
significativo de demanda por bens culturais. Os anos 60 do século XX foram
palco de uma indústria cultural crescente em que as mídias impulsionaram
um hipermercado de consumo da memória. Patrimônio e herança se
transformaram em objetos de um comércio cultural, e o consumo do passado
alavancou a produção de biografias e a exteriorização das memórias. Histórias
de famílias, por exemplo, foram localizadas dentro de narrativas maiores,
criando vínculos através da transmissão de memórias.

1

Doutorando em História – UFSM. Email: cristiano782006@hotmail.com.
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Nas últimas décadas do século XX, a globalização impulsionou este
“boom da memória” para além da Europa. No Brasil, podemos identificar este
processo nas diversas regiões que compõem o território. Dentre estas narrativas
regionais, selecionou-se, nesta análise, as narrativas sobre a história do Vale
do Taquari, região situada no centro do estado do Rio Grande do Sul. As
memórias que compõem este processo de registro da história dos municípios
vêm se tornando objeto de interesse de diversos segmentos da sociedade nas
últimas décadas. Grande parte desta retomada da regionalidade se deu através
dos processos de “resgate da memória”, frente às supostas ameaças que a
globalização representa à identidade regional. Neste sentido, identificam-se as
ações destinadas à patrimonialização das memórias, cujos resultados são as
diversas representações do passado nos espaços de memória edificados nos
municípios que integram este território.
Dentre estas ações que visam materializar o passado regional destacamse museus, praças, placas comemorativas, monumentos e roteiros de
turismo histórico. No entanto, este processo de patrimonialização não ocorre
apenas nos referidos espaços de memória. Há também um vasto conjunto de
estratégias, promovidas pelas administrações municipais e entidades privadas
ou comunitárias, que buscam identificar a história regional com determinadas
passagens selecionadas pelos promotores destas memórias.
Nos municípios que integram a região do Vale do Taquari, são produzidos
materiais de divulgação das potencialidades locais e regionais, destacando-se
aspectos naturais, econômicos e históricos sobre as localidades que compõem
o território. A delimitação da região é associada às peculiaridades destes
municípios, que buscam evidenciar um passado homogeneizado e legitimador
das representações construídas ao longo dos anos.
No ano de 1995, um evento serviu de marco referencial no referido
processo de patrimonialização de memórias no Vale do Taquari. Foi criada
a Rede Estadual dos Pesquisadores da História das Comunidades TeutoBrasileiras, por ocasião do V Congresso Nacional da FECAB (Federação dos
Centros de Cultura Alemã no Brasil), realizado no município de Lajeado, Rio
Grande do Sul, Brasil. Dois anos depois, foi realizado o I Seminário da Rede,
quando esta passou a ser denominada Associação Nacional dos Pesquisadores
da História das Comunidades Teuto-Brasileiras (ANPHCTB). A entidade surgiu
com o intuito de incentivar a localização de acervos, coleta de informações e
fontes de pesquisa, bem como a organização de arquivos e museus municipais
sobre a história das comunidades descendentes dos colonizadores germânicos
no Brasil.
Nos Anais do I e II Seminário Nacional de Pesquisadores da História das
Comunidades Teuto-Brasileiras, um texto introdutório, assinado pela diretoria
da associação, destaca o objetivo da iniciativa:
Despertou-se, através de trocas de experiências entre os participantes,
a motivação para o “não esquecimento” da história destes imigrantes e
descendentes, e permitiu-se conhecer o esforço de diversas pessoas que, por
vezes, trabalham isoladamente para deixar registrada, seja em um museu,
em uma sala de aula, em forma de pesquisas, escrevendo a história ou
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buscando dados genealógicos, envolvendo uma comunidade inteira.” (1999,
p. 3).

Nora (1993) lembra que, quando se fala tanto em memória, é porque ela
não existe mais. Os locais de memória substituiriam os meios de memória. A
mudança gera esquecimento, rompendo os elos de identidade. Neste cenário,
compreendem-se as inúmeras iniciativas no sentido de “resgatar e preservar”
o passado através da criação de lugares de memória. A história, por sua vez,
seria a reconstituição problemática do que não existe mais.
A partir da leitura dos anais da I, II, IV e V edições do Seminário Nacional
de Pesquisadores da História das Comunidades Teuto-Brasileiras (Lajeado, em
1997, 1998 e 2000; Santa Cruz do Sul, em 2001), é possível identificar o
conteúdo das palestras e apresentações de trabalhos sobre os temas imigração
e colonização germânica no Brasil, especialmente no Rio Grande do Sul. No
entanto, a maioria dos trabalhos refere-se ao contexto do Vale do Taquari.
Nas duas primeiras edições do evento, os textos dos anais abordam
pesquisas genealógicas, histórias de famílias, acervos documentais, museus,
história oral, comemorações, dentre outros temas específicos relacionados ao
cotidiano da imigração. No texto assinado pelo Rev. Armindo L. Müller, o autor
destaca que: “Fazer genealogia, em todos os momentos, tem a ver com a vida de
seres humanos, nossos contemporâneos, ou que viveram antes de nós.” (ANAIS
DO I E II SEMINÁRIO DA ANPHCTB, 1999, p. 11). Identifica-se a intenção dos
participantes do evento no sentido de estabelecer vínculos entre o presente
e o passado, buscando na genealogia, por exemplo, meios de vivificação das
memórias. A atualização do passado se dá através destas e outras estratégias,
cuja intenção revela-se em diversos textos das comunicações apresentadas
durante as quatro edições analisadas.
Em algumas passagens, os autores destacam os diferentes significados
que a genealogia assume na atualidade: obtenção de dupla cidadania,
interesses comerciais, curiosidade, busca de identidade. Esta última motivação
evidencia-se na construção dos textos apresentados nos eventos, não somente
em se tratando de levantamentos genealógicos, como também nas demais
pesquisas sobre a presença teuto no contexto nacional. Nora (1993) lembra que
a história necessita da memória, pois a primeira se tornou um dever, enquanto
a segunda permanece espontânea. Por isso, as memórias evidenciadas nas
pesquisas apresentadas nestes eventos da ANPHCTB requerem atenção. Elas
próprias são vestígios. São indicativos sobre o que é lembrado e de que forma
estas lembranças são atualizadas nas narrativas dos pesquisadores, sejam
eles profissionais ou diletantes.
Diferentemente da memória, a história
[...] pertence a todos e a ninguém, o que lhe dá uma vocação para o universal.
A memória se enraíza no concreto, no espaço, no gesto, na imagem, no
objeto. A história só se liga às continuidades temporais, às evoluções e às
relações das coisas. A memória é um absoluto e a história só conhece o
relativo. (NORA, 1993, p. 3).
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A maioria dos associados da ANPHCTB, no início, era constituída
por historiadores diletantes ou profissionais que investiam em pesquisas
individuais, cuja iniciativa era estimulada pelo interesse em “resgatar e
preservar” a história da imigração e a chamada herança germânica no Brasil.
Não é possível identificar, nos textos publicados nos anais, informações sobre
a perspectiva teórica destas pesquisas. A metodologia empregada geralmente
esteve centrada na visita a arquivos e na coleta de informações – nomes
de imigrantes e descendentes, datas, localidades, dentre outras listagens
mencionadas nos textos. Alguns autores utilizaram entrevistas, cartas de
imigrantes, diários e documentação oficial. No entanto, não há uma análise
historiográfica destas fontes. Os pesquisadores apresentam as informações
como dados reais, os quais são associados às memórias sobre a imigração e a
trajetória dos descendentes germânicos no país.
Se a história é a destruidora das memórias (NORA, 1993), cabe analisar
as leituras possíveis acerca da função da ANPHCTB e dos referidos seminários
realizados entre os anos de 1997 e 2001. Cabe à história descontruir estas
narrativas? São elas fontes para o estudo e a análise do passado? Estas
narrativas situam-se entre a memória e a história. Tanto que a associação,
após os primeiros anos de atuação, foi incorporando novos integrantes,
muitos vinculados a instituições universitárias, cuja tendência acabou
redirecionando a atuação da ANPHCTB, bem como os seminários e demais
atividades promovidas ao longo dos seus quase vinte anos.
Nos anos seguintes aos primeiros eventos, a entidade promoveu
diferentes temáticas através de seminários que abordaram questões teóricas
e metodológicas relacionadas às pesquisas sobre a história teuto-brasileira.
Neste processo, os memorialistas permaneceram vinculados à associação,
porém passaram a dialogar com a historiografia acadêmica, cujos resultados
nem sempre foram o consenso ou a compreensão mútua das diferentes
abordagens. Polêmicas surgiram ao longo destes debates, considerando as
diferentes intenções dos sujeitos envolvidos.
Antes, a família, a Igreja e o Estado eram os detentores destas memórias.
Hoje, democratizou-se a lembrança. No processo de redefinição de identidades
provocado pela globalização, muitos passaram a buscar as suas referências no
passado. Com isso, lembra Nora (1993), houve uma multiplicação de memórias
particulares. O culto às “origens” emergiu como uma necessidade destes
indivíduos e grupos, os quais vêm estabelecendo relações de continuidade
entre as memórias e as suas atualizações através das narrativas.
A ANPHCTB, portanto, atua como um local de memória em que diferentes
sujeitos têm a possibilidade de se fazer ouvir. Diletantes e historiadores
profissionais conduziram os trabalhos da entidade, desde 1997, estabelecendo
um diálogo nem sempre concordante, mas que assumiu uma complexidade
instigante para quem busca compreender o passado através das diferentes
narrativas. Este processo exemplifica a constatação de Nora (1993), quando
ele afirma que fomos de uma história que era procurada na continuidade da
memória, para uma memória que se projeta na descontinuidade da história.
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O texto de Martin Dreher, então professor do Programa de Pós-Graduação
em História da Universidade do Vale do Rio dos Sinos, publicado nos anais
do IV Seminário da ANPHCTB (2002, p. 105), evidencia a incorporação da
perspectiva acadêmica às pesquisas apresentadas no evento, ao analisar uma
carta de imigrantes alemães como fonte histórica:
“A terra é boa”. Essa expressão, utilizada pela mãe, evidencia que o melhor
agente colonizador é o próprio agricultor. É ele o grande propagandista. É ele
quem descreve a terra em que habita e a compara com a terra de origem ou
na qual residem os pretendentes à migração para a nova fronteira agrícola.

O autor busca nessas memórias registradas em uma carta de imigrante os
subsídios que conduzem à análise e à narrativa histórica do passado imigrante.
Diferentemente dos genealogistas e demais investigadores diletantes presentes
no evento, Dreher interpreta estas memórias. Oferece uma constatação que
vai além da simples leitura e transcrição das informações presentes na
fonte. Mostra que memória e história andam na mesma trilha, dialogando e
fornecendo perguntas e algumas respostas sobre o passado.
No entanto, após a dissidência de vários associados, a ANPHCTB busca,
nos últimos anos, renovar seu quadro de integrantes, porém sem desvalorizar
o trabalho de garimpagem de memórias disponibilizado por aqueles que,
apesar de não possuírem formação em História, revelam a sua paixão pela
pesquisa e pela preservação destas memórias. Já os integrantes vinculados
às universidades, seja na graduação ou na pós-graduação, estudantes ou
docentes, atuam no sentido de questionar as verdades que permeiam estas
narrativas memorialísticas. Quanto a isso, Winter (2006, p. 87) anuncia que:
Um dos desafios das próximas décadas será para o historiador tentar juntar
alguns desses fios de perplexidade, interesse e entusiasmo, através de um
conjunto de proposições mais rigorosas e arranjadas de forma coesa, sobre
o que exatamente é a memória e o que ela foi no passado. O único ponto fixo
neste momento é a quase ubiquidade do termo. Ninguém deve se iludir em
pensar que todos nós o usamos da mesma forma.”

Diante disso, constata-se que o nome da associação não erra ao assumir
que agrega pesquisadores da “história” das comunidades teuto-brasileiras.
Apesar de buscar e pretender revitalizar as “memórias” da imigração germânica
e os seus consequentes desdobramentos no Brasil e, mais especificamente, no
Vale do Taquari, Rio Grande do Sul, os associados produzem e compartilham
narrativas que, na troca e no diálogo, transforma esta diversidade de intenções
e orientações num interessante mosaico de problematizações acerca do
passado. É, para além das dúvidas levantadas a respeito de sua essência,
um lugar de memória, naquilo que a expressão tem de mais instigante no
universo da historiografia.
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O COTIDIANO EM ÁREA DE IMIGRAÇÃO ALEMÃ: ANÁLISE DOS
LIVROS DE REGISTRO DE OFÍCIOS ECLESIÁSTICOS DA LOCALIDADE
DE CONVENTOS/RS: REGISTROS DE ÓBITOS – 1860 A 1903
Marcos Alberto Dal Cin1
Conventos, local de chegada dos imigrantes alemães evangélicos em
meados do século XIX, é hoje bairro/comunidade do atual município de
Lajeado, e conta com uma população de 3.423 habitantes.2 A cidade de Lajeado
está situada à margem direita do rio Taquari, na região nordeste do Estado
do Rio Grande do Sul e é cortada pela BR 386 e pela RS 130, sendo ponto de
ligação a diversas regiões do estado. Faz divisa com os municípios de Arroio
do Meio, Forquetinha, Cruzeiro do Sul, Estrela, Marques de Souza e Santa
Clara do Sul. O município de Lajeado conta com uma população estimada
em 78.486 habitantes.3 Possui perímetro essencialmente urbano, devido aos
processos emancipatórios ocorridos nos últimos 20 anos. Destaca-se como
polo regional na prestação de serviços como saúde, educação e econômico/
industrial, com ênfase na produção de alimentos.

1. A imigração em Conventos
A história da colonização de Lajeado pelos imigrantes alemães no século
XIX está relacionada à comercialização de terras, decorrentes da doação de
sesmarias a apadrinhados, tendo como receptores os irmãos João e José
Inácio Teixeira, posteriormente dividida, e parte vendida a Antônio Fialho de
Vargas,4 que fora denominada de Fazenda dos Conventos, compreendendo
a região de maior incidência de ocupação por famílias de imigrantes, e a de
Carneiros, que localizava-se mais próximo ao rio Taquari.
Inicialmente pertencente aos irmãos João e José Inácio Teixeira, a
sesmaria foi adquirida e dividida em fazendas:
[...] primitiva Fazenda dos Conventos, assentada pelos irmãos João e José
Inácio Teixeira, na primeira década do século passado, e transformada
em Colônia dos Conventos em 20.03.1855, por Antônio Fialho de Vargas,
localizava-se no atual bairro de Carneiros, a uns 6 km do centro de Lajeado.
O local histórico ficou conhecido depois por Conventos Velho, tradução
de “Alt Convent”, que não pode ser confundido com Conventos Alto, linha
colonial que fica acima de Conventos de hoje, em sua parte mais alta, que
1

Professor da Rede Pública do Estado do Rio Grande do Sul – Mestre em História pela UCS
– Universidade de Caxias do Sul.

2

Censo Demográfico 2010 - http://www.lajeado.rs.gov.br/ - Acesso em 26 de julho 2016.

3

http://cidades.ibge.gov.br/xtras/perfil.php?lang=&codmun=431140&search=||infogr%
E1ficos:-informa%E7%F5es-completas. Acesso em 20 de julho de 2016.

4

Antônio Fialho de Vargas nasceu em Gravataí, em 15 de setembro de 1818. Os pais eram
Maria Inácia de Jesus, gravataiense, e Manuel Fialho de Vargas, açoriano (Ilha de Fayal).
Seus avós paternos e maternos também são de origem açoriana, da mesma ilha. O pai
veio para o Brasil beneficiado pelo sistema de doação de sesmarias e datas, criado para
incentivar a ocupação do espaço devoluto brasileiro. (FALEIRO, 1996, p. 48).
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divididas e comercializadas aos imigrantes que vieram se estabelecer na
região a partir de 1854 (SCHIERHOLT, 1992, p. 63).

Em 1853, o agrimensor alemão Carl Ernst Mützel ficou responsável por
medir e demarcar as terras pertencentes à Fazenda Conventos que, na época,
havia sido adquirida pela Companhia Batista Fialho, que a dividiria em lotes,
com o objetivo de serem comercializados aos colonos alemães. A subdivisão
da Fazenda Conventos deu origem à Picada dos Conventos, São José dos
Conventos e Picada São José.
Picada dos Conventos era predominantemente evangélica, e os primeiros
imigrantes que lá se estabeleceram vieram lá por 1856 e 1857. Nos primeiros
anos, as instruções escolares eram dadas em casas de família. Mas em
1861, foi construída a primeira escola de toda a colônia dos Conventos.
Serviu até 1886. Pastores itinerantes de paróquias de origem dos imigrantes
visitavam esporadicamente grupos de famílias, carregando consigo os livros
de registros. O registro mais antigo até agora encontrado é o do pastor Filipe
André Weber (ou Philipp Andreas Weber), que data de 26 de novembro de
1864. (SCHIERHOLT, 1992, p. 76, grifo nosso).

São José dos Conventos, que estava situada pouco adiante de Picada dos
Conventos, passou a receber imigrantes alemães católicos em sua maioria. E
distanciando-se mais com relação a Picada dos Conventos, próximo de onde
hoje situa-se o município de Forquetinha, localizava-se a chamada Picada São
José.

2. Registros de Óbitos
Os Livros de Registro de Ofícios Eclesiásticos, em Conventos, do período
que vai do ano de 1860 até 1903, foram escritos por pastores que atenderam
Conventos, inicialmente realizando visitas esporádicas, itinerantes; atendendo
às famílias nas pequenas comunidades e picadas e, posteriormente, com
pastores que passaram a residir em Conventos e atender às comunidades
mais próximas, pertencentes a essa mesma colônia.
Muito do que se conhece da história advém das pesquisas em registros
paroquiais, e maior ainda é sua importância em um período em que, no Brasil,
não se reconhecia nos dados civis aqueles pertencentes a grupos de imigrantes
evangélicos. Dessa forma, os livros de registros passaram a ser os únicos
documentos oficiais, como dados civis pertencentes àqueles grupos, até ser
instituída lei que passaria a reconhecê-los.
A relevância em ter esses livros e seus dados preservados permite termos
verdadeiras fontes de pesquisa, uma vez que não eram reconhecidos como
documentos oficias.
Pelos registros paroquiais de óbitos, as informações podem revelar
variados aspectos do cotidiano, principalmente em se tratando do período
aqui estabelecido, uma vez que são praticamente estas as únicas fontes que
permitem a elaboração de taxas de mortalidade. Leva-se em consideração,
quando descritas, a faixa etária, os locais e as circunstâncias em que ocorreram,
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a situação socioeconômica em que indivíduos e/ou famílias viviam, pois
ajudam a relacionar aspectos que desvendam as circunstâncias e incidências
em que ocorriam as mortes.
Os registros de óbito, em Conventos, contêm informações com certo
padrão de organização e preenchimento, variando de acordo com o pastor que
realizava os registros, mas, de modo geral, consta o nome, dia, mês e ano do
falecimento, local do falecimento; idade, estado civil, naturalidade, residência
do morto; se deixou filhos, se a morte foi natural ou violenta, a causa conhecida
e local do sepultamento. Essas informações, em alguns registros são mais
completas e, em outros, há poucos dados.
A morte repercutia entre os imigrantes, todos eram conhecidos e
respeitava-se o luto da família e praticamente todos participavam do velório.
Destaca-se este aspecto:
Uma morte, na colônia, no passado, tinha enorme repercussão. Praticamente,
todos se conheciam. O número de moradores não era tão grande assim
[...]. Não havia, obviamente, avisos fúnebres impressos como é hábito nas
cidades. Um parente ou um vizinho saia a cavalo pela vila a dar a notícia.
(MÜLLER, 1984, p. 108).

Cada região ou grupo étnico carrega e vivencia seus aspectos culturais,
as práticas religiosas e cerimônias, nos seus variados aspectos da vida em
sociedade. (SCHEEREN, 2010).
Reportando-nos a Conventos, do total de registros de óbitos realizados
pelos pastores, infelizmente, em boa parte deles, não foram descritas
observações que apontam para a causa da morte. Para Wenczenovicz (2007),
“a não-caracterização da morte deve-se ao fato de não haver legista na região
ou médico disponível no momento para apontar a causa do óbito. Grande
parte das mortes era constatada em âmbito familiar”. Há que se destacar
que, no caso de Conventos, não são Registros Civis de Óbito, mas registros
paroquiais, e, em se tratando de fonte histórica, não desqualifica a importância
de seus dados, pois devido à ausência de registro civil no período, tornavamse oficiais.
Precisa-se considerar que os registros paroquiais, que envolvem a causa
dos óbitos, e em Conventos não foi diferente, devem ser tratados com cautela,
pois, segundo Silveira e Laurenti (1973), “o que ocorre muitas vezes é que
a apresentação da mortalidade por causa não é completamente verdadeira,
pois as causas reais da morte nem sempre são colocadas pelos médicos”.
Nos registros de óbitos da colônia de Conventos, a incidência de doenças que
assolavam o Rio Grande do Sul, a partir de 1895, foram as mesmas até 1928.
Em quase todos os anos, havia casos de difteria, peste bubônica, febre tifoide,
varíola, sífilis e tuberculose. (MACHADO; GUENO, 2013).

3. Causa dos óbitos
Constam, nos livros de registros, 315 óbitos; destes, apenas em 105 é
descrito o(os) motivo(s), e somente encontram-se Livros de Registros de Óbito,
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a partir do ano de 1882. Se for levado em conta que os primeiros registros de
nascimento e/ou de casamentos datam de 1860, deveriam constar também
dados referentes aos óbitos, como os de casamento e batismo. A ausência
de dados entre 1860 e 1882, com relação às mortes, pode-se atribuir, ou
supor, que os livros foram levados por pastores, que seguiram para outras
localidades. Outra suposição é de que eles não eram registrados em razão da
sua pouca importância civil. Diferentemente do registro de batismo que, na
realidade, era quase um registro civil de nascimento, ou de casamento; o de
óbito não tinha essa importância.
Gráfico 19 – Registros com causa/morte

Fonte: Elaboração do autor.
Adoecer é, para todos nós, um acontecimento inevitável no nosso percurso de
vida. É esse estado que determina, por vezes, o seu ato final, que é a morte.
No passado, a doença apresentava-se com uma frequência quase contínua,
em virtude das carências alimentares, dos insuficientes cuidados médicos e
das deficientes condições higiénico-sanitárias a que as populações estavam
sujeitas. (COUTO, 2011, p. 207).

Nos registros em que são descritos o motivo do óbito, pode-se realizar
importante diagnóstico e algumas conclusões como: os motivos que levaram à
morte, a faixa etária em que a pessoa era acometida pelo óbito, as principais
doenças enfrentadas pelas famílias, a incidência de mortes tanto de bebês
quanto de mulheres ao dar à luz e os óbitos provocados por diferentes
fatalidades.
No gráfico a seguir, destaca-se o número e o motivo do óbito descrito
pelos pastores.
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Gráfico 20 – Motivos dos óbitos

Fonte: Elaboração do autor.

Decorrentes de suicídio encontramos cinco casos, três do sexo masculino
e dois do sexo feminino. Wenczenovicz (2007), quando pesquisou registros
paroquiais de óbitos de uma comunidade de imigrantes poloneses,5 afirma
que
o suicídio está elencado nos dados estatísticos dos Anuários Brasileiros
desde 1908, sendo classificado como indicador de patologia social. É
importante registrar que, em estatísticas nacionais, o suicídio é registrado
na seção saúde, justiça e índice de mortalidade, como causa externa de
mortalidade – violência e acidentes [...]. Dessa forma, sentimentos como
culpa (não desempenhar suas tarefas como progenitor determinadas pelo
senso comum), desesperança (dificuldades financeiras) e raiva (disputas
ideológicas, religiosas e sociais) representavam, para o imigrante polonês,
estados efetivos de pessoas que cometeram o suicídio. (WENCZENOVICZ,
2007, p. 164, 167).

Dentre os homens, dois têm como causa/morte o enforcamento (um
com idade de 52 anos, e o outro consta somente a data do suicídio), e um com
arma de fogo (tiro), na idade de 34 anos. As mulheres, com idade de 23 e 52
anos, ambas cometerem suicídio por enforcamento.
Dentro dessa temática, o artigo publicado por Radünz6, apresenta uma
pesquisa realizada no município de Feliz/RS, referente a suicídios ocorridos
nas décadas de sessenta e setenta do século passado. Nesse estudo, enfatiza
a preocupação com a recorrência de mortes por suicídio. Já o atual município
de Candelária, o qual, no período da imigração alemã, denominava-se Vila
Germânica, também apresentou alto índice de suicídios na década de 1960.

5

Wenczenovicz analisa o Registro Civil. Livro de Óbitos (1925-1950). Foram analisados os
Livros de Áurea, Carlos Gomes, Erechim, Gaurama e Getúlio Vargas. E o Registro Civil.
Livro de Óbitos N° 1. Paiol Grande. Nesse livro encontram-se registrados os primeiros
óbitos da região do Alto Uruguai, no período de 1912-1921.

6

RADÜNZ, Roberto. Mulheres protestantes: suicida Feliz. Revista Brasileira de História
das Religiões, v. III, p. 9, 2011.
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Sobre a problemática do suicídio, referindo-se à Vila Germânica no período da
colonização e imigração alemã, o autor escreve que:
Em fins do século XIX, nessa mesma comunidade, o tema suicídio foi
tratado pela paróquia luterana de maneira bem política. Nos Estatutos
da Comunidade da Vila Germânia no ano de 1883 claramente se definiu
que “nenhum suicida poderá ser enterrado pelo pastor da comunidade”.
Cinco anos depois, este parágrafo foi subtraído dos estatutos. “Segundo
decisão da assembleia da Comunidade de 29 de janeiro de 1888, deverá
ser desconsiderado o parágrafo 16 do capítulo IX e não mais lembrado”.
(RADÜNZ, 2011, p. 1).

Os pontos do estatuto, os quais foram tratados inicialmente de forma
mais drástica, em que, para tais mortes, nem o sepultamento era realizados
por pastores, posteriormente, passou a ser visto como um problema social,
porém, mesmo assim, nesses casos continuaram a ser tratados de forma
diferenciada.
Dentre os óbitos, dois casos são de pessoas que estavam envolvidas na
Revolução Federalista, ambos foram executados: Philipp Deicke, que nasceu
na Picada Café e Adam Fuchs, nascido na Baumpicade. Ambos foram fuzilados
em seu posto de guarda pelos federalistas e sepultados em 29.1.1895, no
cemitério da localidade de Forqueta.
Em relato de Johanna Friederike Hahj Falk, na carta de número 21,
datada de 23 de setembro de 1894, período em que esteve em Conventos, com
seu marido prestando serviços à comunidade, o Pastor Heirich Eduard Falk
relata:
Em verdade só posso dizer que estes foram tempos assustadores, pois
arrombavam casas, destruíam tudo o que não podiam carregar. Isso ocorreu
não só aqui, mas em toda a província. Enquanto isto todo o país está
sofrendo com a inflação, a moeda brasileira está desvalorizada e não chega
para comprar nada e tudo está muito caro. (BLACK, 2000, p. 79).

Os relatos de Johanna Falk evidenciavam o desespero que tomava conta
das comunidades, que ficavam à mercê da sorte quando as tropas passavam.
Nos registros são descritas duas mortes relacionadas a Revolução Federalista
em Conventos, porém, o conflito se deu de forma mais intensa em várias
comunidades próximas, espaços que atualmente pertencem aos Municípios
de Santa Clara do Sul, Estrela e Forquetinha.
Dentre os óbitos descritos, há um número significativo de crianças e
jovens que foram vitimados por mortes acidentais, envolvendo atividades
corriqueiras nas propriedades e/ou durante a realização do trabalho diário,
e mesmo durante o lazer, como, por exemplo: atropelamento, queimaduras,
afogamentos, disparo de arma de fogo, conforme quadro a seguir.
Quadro 3 – Óbitos/motivo
Óbito/Motivo
Atropelado
Queimaduras
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Óbito/Motivo
Assassinado acidentalmente por irmão
Afogados
Assassinado
Cabeça esmagada (em fábrica de tijolos)
Durante uma caçada
Consequência de resfriado

Idade
3
7, 7, 8, 14, 20
19
14
18
14

Fonte: Elaboração do autor.

4. Óbitos por ocasião do parto
O número de óbitos durante o parto é significativo, atingindo a faixa
etária de mulheres com idade entre 18 e 41 anos, conforme se pode observar
no gráfico que segue.
Gráfico 21 – Idade das mulheres que morreram no parto

Fonte: Elaboração do autor.

Vários fatores contribuíam para o elevado número de óbitos de mulheres
no parto, se considerado o total de registros analisados. Provavelmente, se
tivesse acesso aos registros, desde os primeiros anos de ocupação da Colônia
de Conventos, seria possível apontar outras conclusões a respeito.
Radünz afirma que
a religião atuou, principalmente entre pessoas mais humildes, como uma
âncora de justificação para aquilo que fugia à compreensão humana.
Se uma criança vinha a faltar, como se poderia justificar essa realidade,
considerando também que Deus vela por seus filhos? Os pensamentos de
Deus fugiam à compreensão da comunidade, e nada havia de fazer a não ser
resignar-se diante de uma vontade tão superior. Para o conjunto dos fiéis, o
problema estava encaminhado: nada mais havia a questionar diante de um
argumento tão superior – a vontade de Deus. (RADÜNZ, 2008, p. 68).

Wenczenovicz (2007) escreve que o “parto fazia parte do universo
feminino”, pois, para as mulheres, “na memória feminina não permaneceram
somente marcas positivas em relação ao parto, em decorrência do registro de
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um número significativo de óbitos ocorridos em tal condição de singularidade
feminina”.
A morte de mulheres no parto é percebida, em maior escala, no grupo com
idade superior a 25 anos de idade. Sabendo-se que os casamentos ocorriam
quando as mulheres tinham, em média, 18 anos, a probabilidade é de que iam
a óbito no parto, após terem dado à luz a outros filhos.
Segundo a autora, o parto era assunto e preocupação, sobretudo, das
mulheres:
À medida que se aproximava o parto, o progenitor era avisado para ficar
alerta, caso necessitasse buscar a parteira às pressas e, em último caso,
o médico. As crianças geralmente iam para a casa de vizinhos ou parentes
próximos. A concepção, a gestação e o parto eram envoltos em mistério. Ao
retornarem, as crianças eram envolvidas em histórias imaginárias sobre
como chegara o novo membro familiar. (WENCZENOVICZ, 2007, p. 186187).

No levantamento realizado, não se aponta no gráfico as quebras de dias
nos meses, a fim de facilitar a compreensão dos dados, pois poucos registros
trazem tais informações.

5. Óbitos por faixa etária
Para muitos, a compreensão era de que a morte deveria ser aceita como
algo natural, desejado por Deus, principalmente na velhice. Como escreve
Radünz (2008, p. 69), “a morte tranquila, aceita – a morte daqueles que já
trilharam os seus caminhos nesta vida”. Nestes momentos é que os pastores
desempenhavam a importante tarefa de confortar e amenizar o sofrimento
daqueles que se despediam do ente querido, aceitando a morte como sendo
uma vontade de Deus.
O gráfico abaixo apresenta o total de óbitos e sua causa, quando descrita
pelos pastores.
Gráfico 22 – Número de óbitos por faixa etária

Fonte: Elaboração do autor.
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Na faixa etária entre zero e cinco anos de idade, os dados apontam que
o número de mortos foi muito superior às demais faixas etárias. Entre zero
e seis meses de idade, contabiliza-se 42 falecidos, que, se comparados ao
total de registros, é um número considerável muito elevado, mas que não
foge às estatísticas relacionadas a estudos e pesquisas, que apontam para o
alto índice de mortalidade nesta faixa etária. Pode-se apontar como fatores
deste elevado número de óbitos de crianças, com idade de zero a cinco anos,
fatores relacionados à precariedade nas condições sanitárias e de habitação.
Para Wenczenovicz (2007), está associada a esse elevado número de mortes a
doença:
Popularmente conhecida como “amarelão”, essa infecção intestinal, ou no
duodeno, causada por nematódeos (vermes cilíndricos), atacou também os
núcleos poloneses, sendo as primeiras vítimas as crianças. As precárias
condições sócio-econômicas de alguns núcleos foram propícias para a
disseminação dessa enfermidade e, em alguns casos, desencadearam
parasitismo intenso, que chegou a níveis de hipoproteinemia, atraso no
desenvolvimento físico e mental, causando, até mesmo, a morte por bloqueio
intestinal.310 Com frequência, a enfermidade, acompanhada de intensa
infecção, acarretava anemia. Os adultos também eram atacados pela
ancilostomíase, mas em menor escala. (WENCZENOVICZ, 2007, p. 169).

A grande probabilidade de contrair essas doenças está associada às
características do meio físico, pois “a infecção ocorre quando a larva atravessa
a pele do indivíduo por meio do contato direto com solo contaminado”.
(WENCZENOVICZ, 2007). O hábito de andar descalço, em contato com o solo
e água contaminados, nos adultos e nas crianças, nas atividades domésticas
e rurais, propiciava o contato e a contaminação e, posteriormente, processos
infecciosos que levavam a óbito.
Das referências apontadas pelos pastores e relacionadas à causa da
morte, se relacionadas às condições vividas cotidianamente pelas famílias,
pode-se associá-las às seguintes doenças: “diarreia de Sangue; difteria;
fraqueza; infecção Intestinal; vólvulo (patologia infecciosa do estômago)”.7
Wenczenovicz aponta:
A ancilostomose foi tratada em âmbito domiciliar, com raros casos de uso
da medicina tradicional para sua cura. Infelizmente, houve casos em que
a família procurou o médico somente após o agravamento da doença, o
que resultou em alteração no desenvolvimento mental do infectado.
Popularmente, a doença também foi denominada nos núcleos poloneses de
“ataque de bichas”. Segundo Karpinski, era muito perigosa em crianças,
pois poderia causar asfixia e levar à morte. Para controlá-la, utilizavamse benzimentos e infusões diversas. Quanto à sintomatologia em crianças,
apontam-se a palidez, o excesso de sono e o desejo de consumir doces.
A depoente também informa a adoção de métodos profiláticos, como
alimentar-se bem, comer frutas e legumes somente lavados e usar calçados.
(WENCZENOVICZ, 2007, p. 171).

7

MÜLLER, Armindo L. Comunidade evangélica de conventos: primeira e segunda partes.
Grafocem, 1998.
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Outros casos de óbitos, como hemoptise,8 tuberculose, influenza,9 tosse e
consequência de resfriado, estão ligados a doenças pulmonares, que afetavam
um número considerável de pessoas, característica comum na Região Sul,
devido ao clima (invernos frios e úmidos).
A gripe, ao apresentar-se como uma infecção respiratória causada pelo
vírus Influenza, recebe o nome do próprio vírus. Pode afetar milhares de
pessoas a cada ano, pois se trata de enfermidade altamente contagiosa,
com incidência maior no final do outono e inverno e no início da primavera.
O recrudescimento da moléstia pode levar o indivíduo à inflamação dos
brônquios, a diversas complicações no aparelho respiratório, à pneumonia
e até à morte. (WENCZENOVICZ, 2007, p. 172).

Nos óbitos de pessoas com idade entre 6 e 30 anos, há estabilidade,
variando entre 12 e 20 mortes nessa faixa etária.
Quando se trata do número de falecidos com idade entre 30 e 40 anos,
percebe-se uma elevação, fato que leva a crer que, estando estes na fase de
plena atividade produtiva, também estavam sujeitos a acidentes e fatalidades,
tais como: fuzilado, esfaqueado, afogado; atingido por árvore ou por disparo de
arma de fogo. Neste grupo de óbitos, com idade entre 30 e 40 anos, constam
várias mulheres que faleceram por ocasião do parto.
Em alguns registros de óbitos, talvez por serem pessoas de referência
para a comunidade, ou pelo fato de a circunstância do óbito ser atípico à
normalidade, os pastores relataram aspectos da vida das pessoas e a forma
pela qual foram a óbito. Destaca-se alguns casos por considerar relevantes
tais informações, e que, de forma mais subjetiva, remete ao imaginário do
cotidiano vivenciado em Conventos.
– Johann Jacob Purper, com idade de 86 anos, participou da Revolução
Farroupilha. Nasceu em Idar, Principado de Birkenfeld. Imigrou em 1825,
primeiro para Lomba Grande – São Leopoldo e faleceu em 4.6.1894, na Picada
8

Hemoptise é uma quantidade variável de sangue que passa pela glote, oriunda das vias
aéreas e dos pulmões. No início do século passado, a hemoptise era patognomônica de
tuberculose pulmonar avançada. Hoje, o câncer de pulmão e as doenças inflamatórias
crônico-pulmonares são suas causas mais frequentes nos países desenvolvidos, devido ao
efetivo controle da tuberculose pulmonar. Miguel Abidon Aidé – Professor Associado 3º do
Departamento de Medicina Clínica Coordenador do curso de Pós-Graduação Lato Sensu
em Pneumologia Universidade Federal Fluminense, Niterói, RJ, Brasil. Jornal Brasileiro
de Pneumologia, São Paulo, v. 36, n. 3, May/June 2010. Disponível em: <http://www.
scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1806-37132010000300002>. Acesso em:
15 out. 2016.

9

Wenczenovicz (2007, p. 172). A gripe, ao apresentar-se como uma infecção respiratória
causada pelo vírus Influenza, recebe o nome do próprio vírus. Pode afetar milhares de
pessoas a cada ano, pois se trata de enfermidade altamente contagiosa, com incidência
maior no final do outono e inverno e no início da primavera. O recrudescimento da
moléstia pode levar o indivíduo à inflamação dos brônquios, a diversas complicações no
aparelho respiratório, à pneumonia e até à morte.
A descoberta de que a origem da influenza não era por bactérias, mas por vírus, data
do início do século XX, após a pandemia gripal de 1918. Vários foram os estudiosos que
apresentaram um conjunto de verdades provisórias até chegar o ano de 1933, quando
três pesquisadores britânicos – Andrew, Smith e Laidlaw – descobriram que o agente
etiológico da moléstia correspondia a um vírus.

40

MIGRAÇÕES HISTÓRICAS E RECENTES

SUMÁRIO

Moinho e foi sepultado em 5.6.1894, no cemitério de Chr. Deckmann, em
Moinho.
– Johann Dieter Hauschildt (Fundador de Conventos), com idade de
69 anos, foi descrito como idoso e honrado. Nasceu em Evenzon, Schleswig
Holstein, e participou da Guerra contra Rosas em 1852. Faleceu às 7h30min
e foi sepultado em 20.12.1894, em Conventos.
– Philipp Deicke, com 37 anos, nasceu na Baumpicade, foi fuzilado
no seu posto de guarda pelos federalistas, sepultado em 29.1.1895, no
cemitério de Forqueta.10
– Georg Schreiner (não consta a idade) nasceu em São Lourenço,
morreu afogado no rio Taquari. Foi encontrado às 18 horas. Estava a serviço
da Guarda Nacional. Foi sepultado em 11.3.1895, em Lajeado, RS.
– Mathilde Justine Grooders, em idade de 4 anos, mãe já – falecida.
Faleceu em consequência de queimaduras, causadas porque a criança
ateou fogo na própria roupa, por causa do frio. Sepultada em 11.7.1895, no
cemitério de Abelha.11
– Margaretha Knebel, nasc. Möwius, com 40 anos de idade, casada,
deixou dez filhos, o mais novo com um ano e meio de idade. Foi sepultada em
12.7.1895, no cemitério de Forquetinha (nos fundos).
– Carl Armange, com idade de 40 anos, nasceu na Pomerânia, foi
assassinado a facadas em um baile de Kerb, às 21 horas por um colono. Foi
sepultado em 19.11.1895, em Conventos.
– Johann Maiferd, com idade de 83 anos, era viúvo. Nasceu na
Pomerânia, morreu congelado na estrada durante a noite. Foi sepultado
em 9.7.1897, no cemitério de Abelha.
– Johann Jacob Taffe, com idade de 7 anos, filho de comerciante,
morreu afogado com seu irmão no Forquetinha.12 Foi sepultado 20.12.1897,
no cemitério Bender de Forquetinha.
– Albert Taffe, com idade de 8 anos, morreu afogado quando tomava
banho no Forquetinha (às 16 horas). Foi sepultado em 20.12.1897 com o
irmão de Johann Jacob Taffe, no cemitério Bender de Forquetinha.
– Catharina Sophie Schröder, de nascimento Regelmeier, com 19 anos
de idade. Foi assassinada enquanto dormia, no dia 26 de dezembro, 22 horas,
enquanto seu marido estava no salão de baile, de onde retornou às 22h30min,
quando encontrou a jovem esposa deitada entre os dois filhos pequenos, com
a garganta cortada. Foi enterrada em Teutônia, RS.

10 Cemitério Forqueta pertence ao atual Município de Arroio do Meio, RS.
11 Cemitério Abelha – Refere-se, hoje, à localidade pertencente ao Município de Sério, RS.
12 Refere-se ao arroio denominado de Forquetinha.
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– Philipp Lawall, com 39 anos de idade, morreu afogado às 21 horas,
por enchente na ferraria. Foi sepultado em 6.4.1899. Deixa esposa e 8 filhos.
Foi sepultado em Conventos.
– Criança do casal Germany nasceu em 24.4.1900 e faleceu no mesmo
dia (no parto). Família não pertencente à comunidade. Foi sepultada com
autorização. Recebeu o batismo de emergência da parteira.
– Franz Liebert (nome suposto). Era marinheiro natural dos arredores
de Chemnitz, Saxônia, e morreu afogado em 23.10.1887, no arroio das Antas,
na Picada Conventos, na idade esplendorosa de 25-27 anos. Foi sepultado
no dia 25 na Picada Conventos, conforme desejo do inspetor Kettem, dessa
localidade. Segundo informações, seu nome verdadeiro seria Ernst Herrmann
Liebers, natural de Niederau/Witterweide/Saxônia. Teria idade aproximada
de 28 anos. Teria trabalhado num navio holandês, que tinha rota na costa
brasileira. Teria, anteriormente, trabalhado na hidráulica de Hamburgo.
– Katharina Eckhardt, nasc. Arndt. Nasceu em 10.9.1847 e faleceu no
dia 4.11.1888, com 41 anos. Nasceu em Enkirch, junto ao Mosela e casada
em Conventos, faleceu às 19h45min, no parto do décimo terceiro filho. Foi
sepultada em Conventos.
– Elisabetha Barbara Gall, nasc. Eckhardt. Tinha 23 anos de idade,
era casada com colono. Teve três filhos, dos quais o menor tinha 16 meses.
Enforcou-se às 13 horas. Foi sepultada em Conventos.
A morte, como acontecimento que recobre de tristeza e dor a família e os
que estão mais próximos, pode ser compreendida, também, como um fato que
serve de alento para o sofrimento, seja por uma doença ou pelas atribulações
a que estava (e está) submetido o ser humano, enquanto passageiro do
mundo terreno. Essa vivência também fazia parte e compunha o cotidiano
dos imigrantes alemães evangélicos de Conventos.
A passagem da vida para a morte consiste de momentos com uma
simbologia muito importante para os familiares e para a comunidade. Dentro
desse contexto de sofrimento e de tristeza, pelo momento de perda e ruptura
de passagem pela vida, outros aspectos podem ser expressados pelas práticas
entre imigrantes alemães, quando “expressavam sua experiência com o
sagrado fazendo uso da criatividade e empregando sua grande diversidade
cultural na forma de gestos, símbolos, cantos e ritos”. (BLUME, 2010, p. 259).
A ritualização no momento do luto e a realização do velório tornavam a
casa do enlutado um local de recepção, além de disponibilizar, “num gesto de
agradecimento da família, fartura de comida e bebida para alimentar parentes,
vizinhos e amigos que vinham de longe para velar o finado noite a dentro”.
(BLUME, 2010, p. 260). Também fazia parte do ritual fúnebre a entoação de
cantos e hinos que simbolizavam e procuravam dar um sentido para morte,
como um momento de passagem e conforto para os que ficavam.
Radünz assim se refere:
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Os Toten Register são muito ricos nas informações. Além de apontarem dados
pessoais e a causa da morte, também traziam o texto escolhido pelo pastor
para balizar sua mensagem fúnebre. Esses textos permitem recompor o
discurso religioso diante da morte, principalmente quando ceifava crianças
que tinham toda uma vida pela frente. (RADÜNZ, 2008, p. 67).

Dentre os costumes praticados entre os imigrantes alemães-evangélicos
de Conventos, estava o de deixar, nas lápides dos sepultados, inscrições
fúnebres e epitáfios, que se tornavam uma forma de expressar sentimentos
de conforto e esperança aos que partiam e também aos que permaneciam,
no momento de dor pela perda do ente querido. “Apresentavam-se como
representações da relação do homem com a morte, num espaço onde são
produzidos os elementos utilizados no interior dos templos e no cotidiano
das picadas. Igualmente se caracterizavam como locais de preservação da
memória comunal”. (BLUME, 2010, p. 261).
Na região que pertencia ao espaço geográfico da colônia de Conventos,
os cemitérios estão em sua maioria preservados; alguns túmulos e lápides têm
inscrições simples, com apenas nome e data de nascimento e óbito; outros
têm com citações bíblicas, pensamentos, frases e fotografias.
Poucos são os registros de óbitos que podem ser comparados com as
sepulturas existentes nos cemitérios da região, que pertencia à antiga colônia
de Conventos, pois muito se perdeu com a ação do tempo, a falta de cuidado e
preservação, sem contar aqueles que simplesmente foram destruídos, como é
o exemplo do primeiro cemitério de Conventos, que estava localizado em frente
a atual Igreja Evangélica (IECLB), e foi totalmente soterrado, juntamente com
suas lápides.

6. Algumas conclusões
A presente comunicação faz parte de um trabalho mais amplo com os
livros de registro da Paróquia de Conventos. Conforme referido anteriormente,
também foram analisados registros de casamento e batizados na referida
comunidade.
É possível conhecer alguns aspectos da vida cotidiana do passado, a
partir de características relacionadas à mortalidade, pela observação e análise
de registros paroquiais. Essas fontes fornecem dados muito importantes, que
permitem apontar informações que identificam a idade, sazonalidade e a
causa das mortes. A análise dos registros, em Conventos, permitiu conhecer
a causa de óbitos da comunidade, apesar de constar um número reduzido
de registros. Também não se pode deixar de levar em consideração que as
doenças, apontadas como causa/morte, eram descritas por pastores, em sua
maioria leigos, e muitas delas advinham do senso comum, com exceção de
alguns que possuíam conhecimento sobre medicina.
Dos apontamentos registrados nos livros, foi possível identificar a morte
de bebês e mulheres por ocasião do parto, sendo que este fato se tornava
corriqueiro na colônia, devido à precariedade e ausência de condições
adequadas para tratar problemas e complicações durante e no pós-parto. Ficou
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evidenciado, também, que um número significativo de mortes era devido a
causas naturais, como, por exemplo, a de idade avançada (senilidade), doenças
pulmonares, convulsões, hidropisia, resfriados, problemas estomacais (devido
às condições de higiene e alimentação), suicídios (por enforcamento) e outras
resultantes de consequências trágicas, decorrentes de afazeres diários, como
ferimentos (por arma de fogo), queimaduras e afogamentos.
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DOIS COELHOS COM UMA CAJADADA: CONSELHOS DE O
COMMERCIO PARA O PROGRESSO E A NACIONALIZAÇÃO DE SANTA
CATARINA ATRAVÉS DA FIXAÇÃO DE IMIGRANTES ALEMÃES EM
ITAJAÍ
Thayse Fagundes1
O Jornal O Commercio, da cidade de Itajaí (SC), de propriedade do
descendente de alemães, Immanuel Currlin, que circulou entre os anos de
1918 a 1926, apresenta uma concentração de textos acerca da imigração para
aquela cidade nos exemplares de 1924. Com propostas progressistas defendeu
ardorosamente a importância da fixação de imigrantes alemães em Itajaí para
benefício material e moral da cidade. Sua preocupação com o destino dos
recém-aportados tanto persistiu que chegou à Superintendência Municipal
provocando ações governamentais, aparentemente, em favor destes.
Além do interesse em promover um estudo acerca deste fluxo migratório
alemão após a Primeira Guerra Mundial para Santa Catarina, as ações
governamentais destinadas a este fim, e o posicionamento da imprensa
diante do fato, este artigo debruça-se sobre a reflexão acerca da disposição
de um periódico específico, e o movimento de sua redação, para a produção
de opiniões a seu favor na cidade. Assim, não apenas a corrente migratória
torna-se objeto de estudo isoladamente, mas abarca consigo a postura de
um periódico. Desta forma tem-se como objetivo para este artigo analisar o
posicionamento do Jornal O Commercio, frente ao fluxo migratório de alemães
para Itajaí, no ano de 1924.
A primeira colônia alemã instalada com sucesso no Brasil foi a de São
Leopoldo, no Rio Grande do Sul, com a chegada dos imigrantes em 1824.
Outras tentativas foram realizadas no país desde o início do século XIX, mas
resultaram infrutíferas. Em Santa Catarina, foi em São Pedro de Alcântara,
no ano de 1828 que se fundou a primeira colônia alemã. Nos anos seguintes
outras colônias foram estabelecidas nas proximidades, como a de Santa
Isabel que compreendia as atuais cidades Rancho Queimado e Águas Mornas.
Porém, a colônia alemã mais conhecida no país e também internacionalmente
é Blumenau, criada em 1850. Em seguida, surgiram outras afamadas em
Joinville, no ano de 1851, e Brusque, em 1860.
Grande parte destes imigrantes, que rumaram para Blumenau, Brusque
e outras cidades do interior catarinense, aportou na cidade de Itajaí. Apesar
de a maioria não ter interesse em permanecer nesta cidade, pois já tinham
destino certo nas colônias fundadas, alguns ali adquiriram terras, houve
ainda os que após fixarem-se no interior, e obterem estabilidade financeira,
mudaram-se para Itajaí com o intuito de desenvolver seus negócios a partir
do Porto. Apesar de a historiografia tradicional itajaiense afirmar que aquela
1
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cidade era de colonização portuguesa com bases nesta cultura, o historiador
José Roberto Severino comprovou que esta é uma cidade com pluralidades
étnicas (SEVERINO, 1999).
O recanto de Cabeçudas, por exemplo, praia concorridíssima da cidade
até os dias atuais, foi incialmente explorado em sua capacidade para balneário
de veraneio por imigrantes alemães. Um dos primeiros anúncios realizados
acerca do veraneio naquela praia é do ano de 1905, sobre a presença do
Cônsul Carlos Renaux, proprietário da fábrica de tecidos Renaux, em Brusque
(FAGUNDES, 2014, p.106). O primeiro hotel ali instalado pertencia à família
Herbst, vinda de Blumenau (FAGUNDES, 2014, p.98). Os cartões-postais que
divulgavam aquele balneário nas décadas de 1910 até 1940 foram criados
por Immanuel Currlin, descendente de alemães, que residia em Blumenau
e mudou-se para Itajaí com uma filial da casa de comércio de seu pai
(BRAGA, 2015, p.58). Diversos outros nomes de origem germânica podem ser
atribuídos tanto à conformação de Cabeçudas como balneário de lazer quanto
ao desenvolvimento do comércio portuário em Itajaí.
Diversas foram as famílias de descendentes de alemães que alcançaram
prestígio em Itajaí, e muitas delas foram elevadas à consagração na política
estadual e nacional. Lauro Müller, por exemplo, nascido em Itajaí, era filho
de pais alemães que migraram na década de 1820, tornou-se Ministro da
Indústria, Viação e Obras Públicas durante a presidência de Rodrigues
Alves. A família Konder despontou também na política: Adolpho Konder foi
governador de Santa Catarina; Arno Konder foi cônsul do Brasil na década
de 1930 em Washington e posteriormente na Alemanha; Vitor Konder foi
Ministro da Viação e Obras Públicas no governo do presidente Washington
Luís; e Marcos Konder foi Superintendente de Itajaí e deputado estadual por
diversas vezes; todos eles irmãos, filhos do imigrante Marcos Konder (Sênior)
que chegou a Itajaí para ser professor dos filhos de seu compatriota Nicolau
Malburg, e ao longo do tempo conseguiu erguer-se financeiramente através
do ramo de comissões e despachos (ROTHBARTH; SILVA, 2001, p.196). Tão
prestigiada quanto a família Konder eram os Malburg, inauguradores do
comércio exportador na região de Itajaí. Diversos sobrenomes de famílias de
imigrantes alemães poderiam ainda ser citados como sinônimo de sucesso
financeiro na nova pátria, entretanto, importa lembrar que a maioria dos que
aqui chegaram não tiveram a mesma sorte, vivendo de forma miserável. Somase a isto o preconceito que sofriam e a barreira da não compreensão da língua
portuguesa.
Especialmente entre os anos de 1937 a 1945 com a Campanha de
Nacionalização empregada no Brasil houve grande recrudescimento do
preconceito contra os alemães e seus descendentes, inclusive com a proibição
do uso da língua estrangeira. As bases deste processo nacionalizador, todavia,
já haviam sido postas em prática na década de 1910, quando os “guetos”
germânicos já eram vistos como uma ameaça à identidade brasileira. Tal
processo teve início em Santa Catarina no ano de 1911, quando o governador
chamou de São Paulo o educador Orestes Guimarães para promover uma
reforma no sistema de ensino catarinense. Guimarães já havia participado de
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uma reforma bem sucedida em seu estado, que inspirou o Coronel Vidal Ramos,
além disso, em 1907 esteve em Joinville, organizando um Grupo Escolar, o
que o tornou conhecido e bem visto pelos catarinenses (LUNA, 2000, p.39).
Os desafios que ele deveria enfrentar eram, principalmente, uma alta taxa de
analfabetismo e a assimilação dos grupos de imigrantes (LUNA, 2000, p.40).
Diante das condições encontradas, Orestes Guimarães introduziu no sistema
educacional catarinense medidas que acabaram não agradando os patriotas
mais fervorosos, especialmente aquele que previa o ensino da língua alemã em
escolas públicas do estado.
O problema da concentração do uso da língua alemã em áreas de
colônias destes imigrantes percorreu também as páginas de O Commercio. O
jornalista Aldemar Alegria, vindo do Rio de Janeiro, possui apenas dois artigos
assinados em O Commercio, ambos com um forte tom nacionalista. O primeiro
texto que deixou naquele jornal acompanha o título: “Nosso povoamento”, e
mostrava a crença do articulista em uma fácil remodelação da população, uma
regeneração, no caso dos “guetos” alemães no Brasil (ALEGRIA, 1919, p.1).
Para Alegria a solução estava na criação de núcleos escolares nas colônias
alemãs com o ensino de língua portuguesa obrigatório, e também na criação
de escolas profissionais, que pudessem encaminhar os filhos dos imigrantes,
e toda sua prole nascida no Brasil ao mercado de trabalho.
Outro artigo que trata do perigo alemão em Santa Catarina, encontrado
nas páginas de O Commercio enfoca a tristeza na qual se encontrava Itajaí
após o término da Primeira Guerra Mundial. Com o pseudônimo Conde
d’Ávila, certo articulista alegou que a ruína do Kaiser influenciou cinquenta
por cento da população itajaiense, composta por descendentes de alemães
(D’ÁVILA, 1919, p.1). Muitos deles ficaram enfurecidos com a perda e outros
preferiram se calar, sendo classificados pelo jornalista como os traidores e os
bons brasileiros.
A nacionalização destes elementos “alienígenas” ainda não havia
alcançado sucesso quando um novo fluxo migratório, de maior intensidade até
aquele momento invadiu Santa Catarina. Segundo um estudo apresentado na
obra “Alemães no Sul do Brasil: cultura, etnicidade, história”, entre os anos de
1920 e 1929 o Brasil recebeu 75.801 imigrantes alemães (SCHÄFFER, 1994,
p.165). Este fluxo é bastante alarmante ao se considerar que nenhuma outra
década alcançou sequer a metade deste número.
A República de Weimar, instituída na Alemanha entre os anos de 1919
a 1933, enfrentou duras crises econômicas decorridas como consequência da
derrota na Primeira Guerra Mundial. O hebdomadário O Commercio anunciou
a precária situação em que se estava vivendo naquele país, a moeda alemã,
o marco, sofreu grande desvalorização tornando a situação econômica das
famílias menos abastadas insustentável: 1 libra de manteiga correspondia a
1600 marcos, um par de sapatos poderia custar 30000 marcos, e 1 dólar era
equivalente a 8 mil marcos, o que fazia com que muitos alemães desejassem
migrar para os Estados Unidos, mas tivessem dificuldades devido o alto
valor das passagens (A DESVALORIZAÇÃO, 1923, p.1). A crise financeira foi
tamanha que obrigou muitas famílias a desistirem de permanecer naquele
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país, o que explica os altos índices de imigração para o Brasil na década de
1920, com destino, principalmente, para aquelas cidades que já eram colônias
alemãs consolidadas ou cidades que estavam próximas destes núcleos.
O desejo de uma vida melhor na nova pátria, entretanto, nem sempre
se cumpria. Conforme nota de O Commercio era possível encontrar nos
jornais alemães, em meados de 1924, diversas cartas daqueles que haviam
abandonado sua pátria, alegando que sofriam revezes maiores na terra que
lhes acolhia (AS LUTAS, 1924, p.1). As queixas, em sua maioria, vêm de
homens da classe média: professores, caixeiros, e vendedores, sendo que os
homens do campo e artistas não enfrentavam tantas dificuldades quanto estes
e poderiam se encaminhar para a América do Sul, Canadá e Estados Unidos.
A Argentina não era aconselhada devido a forte concorrência com a mão de
obra dos imigrantes italianos. Também a escolha de terras próximas a áreas
com trabalho de negros e outros com condições inferiores a dos alemães era
desaconselhada. Indicava-se a plantação de café como lucrativa.
Um mês após esta notícia O Commercio começou a relatar um grande
fluxo de imigrantes alemães aportando em Itajaí. Entre os meses de fevereiro
a agosto de 1924 foram encontradas dez notas ligadas à chegada destes
imigrantes, a maioria delas com aconselhamentos para a municipalidade
acerca da possibilidade de aproveitamento destes trabalhadores para progresso
de Itajaí. O primeiro comunicado realizado data de 03 de fevereiro de 1924
constando a chegada de diversas famílias alemãs nos últimos dias no porto
daquela cidade (IMMIGRAÇÃO, 1924, p.1). O articulista enfatiza que aqueles
que chegavam possuíam bens suficientes para viverem de forma confortável
no Brasil, e que migraram devido à precária situação de seu país de origem.
Em março, voltou-se a reforçar a condição financeira daqueles que chegavam,
afirmando serem pertencentes da burguesia ou de classes conservadoras da
Alemanha e justificando a partida devido aos altos tributos cobrados naquele
país e também o receio pelo avanço do bolchevismo (A IMMIGRAÇÃO, 1924,
p.1).
A persistência em mostrar que os imigrantes que chegavam possuíam
bens e pertenciam às camadas médias e altas está relacionada à proposta que
faziam ao Superintendente Municipal: a fixação de parte destas famílias em
Itajaí. A municipalidade, por sua vez, mostrava-se receosa da instalação de
maus elementos na cidade, e inicialmente não deu atenção à solicitação. O
Commercio persistiu em sua ideia e alegou ser a posição do Superintendente
infundada, afinal, se os administradores do passado vivessem também assim
receosos não se teria criado Blumenau e Joinville, duas grandes cidades
edificadas através da colonização alemã que traziam progresso para o estado.
Pelo temor da municipalidade o jornal insistiu em exaltar a posição social
dos imigrantes recém-chegados. Outra caracterização persistente que fizeram
sobre aquelas famílias pra colaborar com a proposta de fixação era de que eram
todos trabalhadores e progressitas que contribuiriam para a prosperidade
material e moral da cidade ([SECÇÃO], 1924, p.1).
Assumindo um tom de incriminação do governo municipal diziam que
os imigrantes ao chegarem a Itajaí, se não obtivessem ajuda de particulares,
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dormiriam ao relento, pois nenhuma atitude foi tomada pela Superintendência
para acolhimento ou instrução daquelas famílias ([FAMÍLIAS], 1924, p.01).
A situação se agravou quando o delegado municipal, Marcos Gustavo
Heusi também aderiu à ideia de fixar estas famílias em Itajaí e propôs ao
Superintendente a criação de uma Secção de Informações para os imigrantes
no edifício da superintendência, onde poderiam encontrar informações sobre
as terras à venda. O benefício seria mútuo: o imigrante com as informações
que necessitava para a aquisição de terras e o lucro dos proprietários de Itajaí
desejosos de se desfazerem de seus campos inutilizados ([SECÇÃO], 1924,
p.1). Ainda naquele momento a proposta do delegado foi negada.
Os argumentos acerca do benefício da fixação das famílias de imigrantes
alemães em Itajaí não tinham como finalidade apenas o progresso desta
cidade, havia também a possibilidade de contribuição para a nacionalização
de Santa Catarina. Acreditavam que outros imigrantes, os de origem russa,
portuguesa e espanhola, por exemplo, deveriam ser enviados para as colônias
de maioria germânica, garantindo assim uma pluralidade étnica que levasse à
nacionalização, e que aqueles que viessem da Alemanha fossem encaminhados
para cidades com maioria de brasileiros, como Tijucas, Itajaí e Camboriú, pois
desta forma se garantiria avanço material e moral com a presença destes
europeus e não se formariam guetos germânicos. Na fala do articulista seria
como matar dois coelhos com uma cajadada (IMMIGRAÇÃO, 1924, p.1).
Uma correta distribuição dos imigrantes poderia alcançar progresso para
os municípios catarinenses e uma eficiente nacionalização das colônias
germânicas.
Os imigrantes que aportaram em Itajaí, entretanto, tinham preferência
por Blumenau, Joinville ou Brusque, sendo que muitos deles já vieram com
indicações e informações enviadas por seus conterrâneos que vivam aqui. Além
disso, sentiam-se seguros em meio a outros imigrantes que compartilhavam
a mesma língua e cultura, o que era considerado como um descaso com o
Brasil:
Busca ele assim, um meio propício onde possa, sem ser incomodado,
continuar observado os costumes de sua terra, a falar a sua língua pátria e
a interessar-se pelas coisas de seu país, relegando para plano secundário,
os fatos e coisas que se relacionem com a pátria adotiva. (IMMIGRANTES,
1924, p.1)

Apesar de muitas cidades com maioria de brasileiros terem fixado em
suas terras imigrantes de origem germânica o problema atribuído aos guetos
germânicos não foi resolvido o que culminou na Campanha de Nacionalização
empregada durante o Estado Novo. Esta Campanha do presidente Getúlio
Vargas, em Santa Catarina com o apoio do interventor Nereu Ramos, causou
graves transtornos aos alemães e seus descendentes, e aqueles que na década
de 1920 foram disputados para permanecer em terras itajaienses, na década
de 1940 tornaram-se escória da nação.
O apelo de O Commercio para um bom tratamento e fixação destes
imigrantes em Itajaí não se dava apenas por acreditarem no progresso que
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haveria na cidade, no sucesso que seria levada a nacionalização no estado, ou por
fins humanitários, este jornal como representante dos comerciantes da cidade
sabia dos lucros que a presença destas famílias traria à cidade. Especialmente
o proprietário de O Commercio, Immanuel Currlin, dono também da Casa
Currlin que funcionava como tipografia, papelaria e armarinho. Lá poderiam
ser encontrados diversos produtos vindos da Europa, principalmente os de
procedência germânica. Alguns dos anúncios da Casa Currlin eram feitos em
alemão no seu jornal, garantindo assim que os imigrantes fossem atendidos.
O produto anunciado naquela língua estrangeira era o Uhle’s Kalender, uma
espécie de anuário com informações sobre as cidades com concentração de
alemães no Brasil, indicações das épocas de plantio e colheita, bem como
informações gerais importantes para os imigrantes.
Por esta importância que tomou a presença de famílias alemãs recémchegadas a Itajaí, e com a ausência de manifestação da municipalidade em
garantir sua permanência na cidade, alguns comerciantes passaram a adotar
medidas que cumprissem o anseio de fixação. O Commercio não deixou claro
quais foram estas medidas aplicadas, mas sabe-se que isto, juntamente à
atitude do Superintendente de Camboriú que levou para as terras de seu
município 40 famílias alemãs, fez com que o Superintendente de Itajaí tomasse
uma iniciativa a este respeito (A IMMIGRAÇÃO, 1924, p.1).
No início de março de 1924, Marcos Konder, o Superintendente de Itajaí,
enviou circulares aos proprietários agrícolas da cidade para obter informações
acerca das terras que estavam à venda. Na semana seguinte convocou uma
secção com a presença de autoridades, comerciantes, imprensa e outros
interessados para que discutissem a fixação dos imigrantes alemães em
Itajaí. Nesta reunião duas comissões foram estabelecidas: a Comissão Central
formada pelo Superintendente, o Juiz de direito, o Presidente do Conselho
e Marcos Gustavo Heusi, sendo que o último ficaria como responsável pelo
serviço de informações; e outra composta por Julio Willerding, Paulo Scheeffer,
Immanuel Currlin, Juvencio Amaral e Ignacio Bastos, cuja finalidade era
angariar donativos para a hospedagem de imigrantes recém-chegados no
prédio da Sociedade Estrela (O PROBLEMA, 1924, p.1).
Além das comissões, o Superintendente providenciou folhetos em
alemão que seriam distribuídos aos imigrantes com orientações para aqueles
que dispusessem de recursos e tivessem o desejo de se fixarem em Itajaí.
No dia seguinte após este encontro, os imigrantes que chegaram pelo vapor
Anna foram encaminhados para a hospedaria criada na Sociedade Estrela.
Apesar de poucos comerciantes terem comparecido à Secção realizada por
Marcos Konder, muitos foram os que se dispuseram a colaborar com alguma
quantia para benefício da hospedaria e do serviço de propaganda, sendo que
antes do fim de março já se havia arrecadado mais de 1:500$000 (um conto e
quinhentos mil réis) ([ARRECADAÇÃO], 1924, p.1).
Mais de dois meses se passaram sem que O Commercio retomasse o
assunto. Não lhe era muito agradável, como jornal de oposição, apesar de
negar tal posição, ter que aplaudir as atitudes do Superintendente que agora
lhes pareciam acertadas, em conformidade com as indicações que haviam
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divulgado em suas páginas no início do fluxo migratório de 1924. Em fins
de junho, todavia, em meio a diversas sugestões e reclamações dirigidas à
municipalidade afirmaram os benefícios que a cidade já sentia com a instalação
das famílias alemãs em suas terras:
O regular número de famílias alemãs estabelecidas no interior do município,
agricultores em sua grande parte, garante-nos, em futuro próximo, a
intensificação dos trabalhos agrícolas e a valorização dos terrenos o que já
se vai fazendo sentir bastante, contribuindo eficazmente para aumentar o
movimento comercial da praça.
Acresce a estas circunstancias o estabelecimento de pequenas indústrias
que vão aparecendo, aos poucos, disseminadas por vários recantos da
cidade e arredores, iniciadas umas por iniciativa do nosso povo e outras
pelos novos elementos que vão aportando ao município. (SUGGESTÕES,
1924, p.1)

Nesta ocasião o jornal defendeu que o comércio local deveria passar
a valorizar os produtos das indústrias de Itajaí, ainda que fosse necessário
retirar de seu mostruário as mercadorias importadas. Mesmo que esta tenha
sido a indicação de O Commercio, cujo diretor era o jornalista Juventino
Linhares, não se sabe se esta opinião era sustentada por seu proprietário, o
comerciante Immanuel Currlin, que lucrava na Casa Currlin com a venda de
diversos produtos importados. A redação de um jornal, por mais que reúna
indivíduos com um ideal, uma crença em comum, não pode ser considerada
homogênea, ali são travados embates políticos-ideológicos importantes para
a compreensão da constituição do jornal. Conforme o historiador Douglas
Arienti:
Essas publicações são entendidas, então, como fruto das relações, por
vezes conturbadas, da empresa proprietária, do diretor da publicação,
dos colaboradores, dos anunciantes, etc., de forma que, acredito não ser
prudente encará-las como órgãos dotados de uma vontade coletiva livre de
contradições internas, de interesses pessoais e de conflitos entre envolvidos.
(ARIENTI, 2014, p.77)

A discussão acerca da formação de indústrias locais e a necessidade de
sua valorização pelo comércio municipal voltaram a ser assunto de um artigo
publicado em agosto daquele ano. O articulista parecia bastante indignado com
o fato de uma fábrica de sabão iniciada por dois imigrantes alemães chegados
aquele ano não ter alcançado sucesso na cidade a ponto de fazê-los abandonar
Itajaí para instalar seus negócios em outra região (O DESAPARECIMENTO,
1924, p.1). O jornal defendeu que o produto era de boa qualidade, rivalizando
com o similar produzido em Joinville, considerado o melhor do estado, e que
em outras cidades logrou sucesso. Em Itajaí, porém, por falta de apoio da
Superintendência e rejeição dos comerciantes, a indústria entrou em colapso.
A partir de então não foram encontradas mais notas acerca destes
imigrantes alemães de 1924 em O Commercio, a não ser outras duas pequenas
cartas iguais de um leitor questionando quando a diretoria da Sociedade Estrela
prestaria conta a seus associados em relação ao desleixo no qual deixaram o
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prédio social da Sociedade transformado em barracão para imigrantes (UM
CURIOSO, 1924, p.2). Mas o questionamento do leitor que assinou a carta
como “Um Curioso” não teve repercussão na imprensa, e o assunto parece ter
saído da pauta do jornal de Currlin.
Grande parte das críticas que O Commercio realizou acerca da falta de
iniciativa da Superintendência em relação à fixação dos imigrantes alemães
em Itajaí foi utilizada também pelo jornal O Pharol, cujo proprietário era
João Honório de Miranda, cunhado de Immanuel Currlin. O parentesco
entre os proprietários dos jornais, e a posição de ambos, contrária a atuação
do Superintendente Marcos Konder, fez com que o redator do periódico
Itajahy chamasse-os de jornais “primo-irmãos” (O COMMERCIO, 1923,
p.1). Mascarenhas Passos, responsável pelo Itajahy era partidário da família
Konder. Infelizmente não foram encontrados exemplares do Itajahy referentes
ao período no qual se discutiu o estabelecimento dos imigrantes alemães em
Itajaí.
Com a breve reflexão realizada neste artigo acerca do posicionamento
de O Commercio em relação à fixação dos imigrantes alemães aportados em
1924 no município de Itajaí é possível afirmar que este jornal fez uso de
argumentos relativos à possibilidade de progresso material e moral da cidade
a partir da presença do elemento europeu caracterizando-o como trabalhador,
progressista, saudável e inteligente. Além do progresso, acreditava que o
estabelecimento destas famílias em Itajaí, e em outras cidades de maioria
brasileira, garantiria uma melhor integração dos imigrantes aos costumes do
país, de acordo com o ideal de nacionalização difundido naquele período.
Suas intenções, entretanto, ultrapassam aquelas elencadas para o bem
de todos: é possível que houvesse um beneficiamento pessoal do proprietário
do jornal, que também possuía uma casa de comércio cujos artigos importados
da Alemanha e outros produtos finos teriam as vendas aumentadas com a
instalação destes imigrantes na cidade. Seria assim, não mais “matar dois
coelhos com uma cajadada” como o articulista citou, mas sim três coelhos: a
fixação dos imigrantes em Itajaí traria progresso para a cidade com o aumento
das áreas agrícolas, valorização das terras, e avanço industrial; colaboraria
com o processo de nacionalização; e provocaria um ganho pessoal e para o
comércio itajaiense com o maior afluxo de clientes com alguma estabilidade
financeira.
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2 Migrações recentes
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A MIGRAÇÃO PARA O VALE DO TAQUARI/RS: ANÁLISE DOS
DETERMINANTES E EXPECTATIVAS DOS MIGRANTES
Andréia Braun Becker1
Fernanda Cristina Wiebusch Sindelar2

Introdução
Desde a antiguidade, a migração da população tem influenciado as
dinâmicas demográficas e o desenvolvimento de regiões, impactando tanto
os locais de recebimento quanto os de perda migratória. Este movimento está
diretamente ligado a fatores como mobilidade, processos de urbanização,
desigualdades de renda e sociais. Segundo Campos (2015), a migração
é considerada uma estratégia de sobrevivência diante das dificuldades
decorrentes de fenômenos de causa natural ou humana e do atendimento de
necessidades que não são alcançadas nas regiões habitadas. Nesse contexto, de
maneira geral, envolvem-se grupos sociais e não somente indivíduos isolados.
Oliveira, Pereira e Blois (2010) afirmam que é crucial compreender
a migração e os seus elementos intrínsecos para entender o sistema de
urbanização e os outros impactos que esta traz para a região, já Beaninger
(2012) comenta que há alterações nas tendências migratórias nacionais,
revelando transformações nas disposições migratórias. A migração tende a
ser positiva para as regiões atratoras, pois além da migração oferecer uma
estratégia racional de melhoria de vida para o migrante e a família que o
acompanha é necessária para o desenvolvimento da sociedade e do capitalismo
(BRITO, 2009).
Os movimentos migratórios estão diretamente relacionados aos ciclos
econômicos e aos tipos migratórios, por exemplo, de 1930-1970 observouse um fluxo populacional rural-urbano, onde a população era tida como
necessária nos centros urbanos para fomentar a industrialização; nos anos
1980 e 1990 os movimentos são urbanos-urbanos, e muitas vezes decorrentes
de populações excedentes; e, no período mais recente, caracterizam-se por
serem mais heterogêneos (não há a predominância de uma característica
em comum), e estão inseridos em um ambiente global com constantes
transformações (BEANINGER, 2012).
A partir do início do século XXI, os fluxos migratórios mais acentuados
são constituídos por etapas como movimentos pendulares, re-emigração,
refluxos entre outros modos compostos por expulsão e atração de populações.
Em um contexto geral, no período recente, o Brasil vive um processo de
rotatividade migratória, pois não existem mais locais de saliente redução ou
retenção migratória (BEANINGER, 2012).
1

Centro Universitário UNIVATES. Email: braundeia@hotmail.com

2

Centro Universitário UNIVATES: Email: fernanda@univates.br.

56

MIGRAÇÕES HISTÓRICAS E RECENTES

SUMÁRIO

No estado do Rio Grande do Sul, por ser um território especializado
na produção agrícola além do desenvolvimento social e econômico de zonas
urbano-industriais, essa região tende a desenvolver-semais que outros locais
do país, uma vez que estas regiões geram um efeito multiplicador endógeno de
renda. Assim, há maior ampliação de oportunidades e desta forma, o espaço
torna-se atrativo para migrantes de diversas regiões do Brasil (OLIVEIRA,
PEREIRA e BLOIS, 2010).
Na região central do RS está localizada a região do Vale do Taquari (VT),
a qual foi colonizada por imigrantes açorianos, alemães e italianosa partir da
década de 1930 e até 1970, teve os fluxos migratórios intensificados do campo,
intra e inter-regional, resultando assim, em um processo de urbanização
crescente (BARDEN; AHLERT, 2003).
De maneira geral o desempenho econômico dessa região é próximo ao
desempenho observado na média do Estado. Contudo, ao longo das últimas
décadas, em alguns momentos o VT demonstrou uma situação intra-regional
desigual, uma vez que, não há homogeneidade entre os fatores de produção e
a capacidade produção e geração de riqueza. Além disso,o rumo seguido pela
região por vezes acompanhou o desempenho do estado e em outros foi mais
acelerado e em alguns não acompanhou essa tendência. Essas características
podem ter interferido nos processos de atração e repulsão, bem como, ter
influenciado o processo migratório para a região (BARDEN et al. 2012).
Recentemente, embora as taxas de migração na região estejam menores,
elas continuam elevadas, principalmente em alguns municípios, como
consequência dos processos emancipatórios e o surgimento de novas áreas
urbanas e a intensificação atividades relacionadas a indústria e serviço.
Além disso, o processo de urbanização crescente pode ser decorrente de uma
modificação na dinâmica regional, ou seja, a mudança de residência da zona
rural para a urbana pode estar sendo provocada pela falta de políticas públicas
bem como, as oportunidades nos centros urbanos (BARDEN et al.,2012).
Segundo RS (2015), entre 2000-2010, o crescimento demográfico na região foi
superior à média estadual, revelando a existência de dinamismo econômico
regional, assim como, de capacidade de atração de migrantes provenientes de
outras regiões.
De acordo com o último Censo Demográfico (IBGE 2010), a localidade
apresentou o terceiro maior saldo migratório absoluto, destacando-se pela
taxa de crescimento populacional (0,89%), acima da média de crescimento
estadual (0,49%). Vinte dos trinta e seis municípios da região apresentaram
taxas positivas de crescimento variando entre 0,08% a.a. em Taquari e
2,70% a.a. em Fazenda Vilanova. Esse crescimento deu-se principalmente
em municípios urbanizados sendo que em locais como Encantado, Tabaí e
Fazenda Vilanova as taxas foram positivas mesmo em áreas rurais. Já Lajeado,
foi o município que apresentou a maior perda populacional na região rural
seguido de Imigrante e Nova Bréscia (RIO GRANDE DO SUL, 2015, p. 11).
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Diante dessas características econômicas e populacionais é que surge o
questionamento: quais são os fatores que atraíram as famílias migrantes para
o Vale do Taquari nos últimos 10 anos?
Desta forma, o objetivo do presente estudo foi compreender os motivos
que instigaram as famílias a migrarem para o Vale do Taquari, uma vez
que, entendendo o perfil migrante é possível correlacionar as dinâmicas de
desenvolvimento econômico com os efeitos da decisão de permanecer ou não
na região.
Na próxima seção fez-se uma revisão de literatura sobre a migração e os
seus fatores determinantes. Em sequência, são detalhados os procedimentos
metodológicos utilizados para o desenvolvimento da pesquisa. Na quarta seção,
apresenta-se a análise dos resultados, e por fim, são realizadas considerações
finais.

Migração e fatores determinantes
As migrações constituem correntes populacionais que revelam as
dinâmicas de regiões e se relacionam aos processos de urbanização e
redistribuição espacial da população (BENAINGER, 2012). Sandroni (1999)
afirma que o movimento de indivíduos de uma localidade para outra é juntamente
com a natalidade e mortalidade base para essas dinâmicas populacionais.
Contudo, “devido à complexidade do próprio movimento migratório, não existe
uma definição do conceito de migração que descreva todos os processos que
estão intrinsecamente ligados à ação de migrar” (SILVA, 2008, p. 05).
O movimento de um grupo ou de um único indivíduo para outra
localidade, implicando em mudança de residência permanente ou temporária
é denominado migração. Os movimentos migratórios geralmente são
segmentados em deslocamentos voluntários ou forçados, sendo que a maioria
dos processos dificilmente se enquadra a esses limites (SILVA, 2008).
No Brasil a migração é considerada um fenômeno cultural, pois, quando
não há alternativas de ascensão social na cidade de origem, o processo
migratório é tido como única alternativa de melhoria de sobrevivência social
(DUHRAM, 1984).
A migração está correlacionada ao aumento monetário de renda, assim,
entende que essa mudança de localidade somente ocorrerá se os salários reais
dos trabalhadores superarem os custos financeiros e psicológicos envolvidos
nesse processo de mudança (FUJITA et al. 2002).
Além disso, o indivíduo migra de regiões estagnadas no intuito de
melhorar de vida, “emigrar em direção às regiões urbanas é a opção mais
adequada quando o objetivo é a melhoria do padrão de vida, mesmo quando
se considera a enorme adversidade que essas regiões impõem aos imigrantes
e as suas famílias” (BRITO, 2009, p. 06).
A migração é condicionada ao processo econômico que reflete a dinâmica
de determinantes sociais (acesso a saúde, educação, transporte). O autor
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entende o trabalho como principal fonte de sobrevivência e reprodução social,
porém, entende essa busca pela sobrevivência como ação “forçada”, uma vez
que por falta de oportunidades no local de origem o indivíduo se vê obrigado
a se deslocar para outra região em busca de emprego e melhores salários
(CAMPOS, 2015).
Outrossim, os migrantes buscam não somente melhores salários, mas
sim, vão ao encontro de melhores oportunidades nas regiões mais dinâmicas
(OLIVEIRA; PEREIRA; BLOIS, 2010), como é o caso de pessoas que nascem
em regiões depressivas em movimento a favor das regiões metropolitanas, as
quais oferecem um maior potencial produtivo (CORRÊA; SILVEIRA; BRADT,
2015).
Os conceitos de origem e destino dos fluxos migratórios estão atrelados
ao deslocamento de correntes populacionais de uma área pouco urbanizada
como fator de expulsão, enquanto o movimento para regiões de grande
incremento populacional é considerado fator de atração (BARCELLOS,1995).
O indivíduo é um ser racional que busca a maximização financeira, com
isso, entende que são consideradas vantagens e desvantagens econômicas,
sociais e laborais de residir-se no local, versus os fatores expulsivos (inexistência
de oportunidades de ascensão profissional, baixos salários, desemprego etc.)
da região de origem, em comparação a fatores atrativos da região de destino
(oportunidades de estudo e qualificação profissional, disponibilidade de
empregos, salários elevados etc.) (CASTRO, 2012).
Considerando um ponto de vista sociológico, Germani (1970) salienta
que o movimento migratório é de fundamental importância para que ocorra
a transição da sociedade tradicional para a sociedade moderna. O autor
entende a migração como um processo social, em que a população precisa
ser mobilizada socialmente para que seja atraída para outro local. É com a
participação social que os indivíduos se colocam disponíveis para migrar de
um local para outro. Ademais, esse processo social vai além dos instrumentos
do mercado de trabalho e esse sistema de mobilização social é necessário
para a modernização dos países, em especial em desenvolvimento (GERMANI,
1970).
Além disso, as relações de poder que estão envolvidas na tomada de
decisão para a migração é o que determina quais os indivíduos do grupo
familiar irão participar ou não do processo de migração, bem como, quais
interesses serão levados em conta. Existem diferentes aspectos que influenciam
a propensão de migrar e caracterizam uma seletividade de idade e sexo, com
isso, ocorre uma diferenciação entre os que irão migrar de forma voluntária ou
involuntária (CAMPOS, 2015).
As relações familiares ou de grupos sociais, de afeto, suporte e até
dependência tornam o processo migratório uma ação não autônoma, que
gera uma relação de poder no processo de tomada de decisão em migrar,
pois, muitos migrantes não migram só. Por este propósito não ser de ordem
totalmente pessoal, muitas vezes influencia outros do seu meio familiar a
envolver-se neste processo (CAMPOS, 2015). A migração também pode ser
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vista como drama existencial, pois, geralmente membros da família tendem a
seguir o projeto migratório de outro integrante, mesmo que de forma resistente,
como no caso de filhos menores e esposa (LUSSI, 2009).
Brito (2009) comenta que o grupo de relações primárias: amigos,
vizinhos, parentes e principalmente a família, é o que garante o bem estar e
a segurança econômica do migrante efacilita o processo de adaptação, pois
auxilia o desapego com a região de origem. Partindo do mesmo ponto de vista,
Duhram (1984) comenta que além do indivíduo não migrar sozinho, quanto
maior o tempo de residência mais fácil é a admissão no mercado de trabalho
e a incorporação da cultura urbana.
São as características dos pais, o nível de instrução, cor da pele, ocupação
entre outros que definem a variável da renda familiar, bem como, as condições
da migração determinam o acesso ao crédito e os rendimentos da família. No
caso de famílias de baixa renda, além da volatilidade dos rendimentos, esse
grupo fica exposto a riscos de interrupção da renda. Com isso, em muitos
casos, o trabalho infantil torna-se uma opção a fim de diminuir o impacto da
perda do emprego dos adultos (BATISTA; CACCIAMALI, 2012).
Entretanto, tanto a falta de sucesso quanto os conflitos externos retiram
dos migrantes a capacidade de reação e autoproteção diante das adversidades
além de serem agravadas pelo fator saudade entre outras variantes do processo.
Isso torna os migrantes vulneráveis pois, estes já passam por um sistema de
desenraizamento cultural no que se refere a família, sexualidade, afetividade,
religião entre outros (LUSSI, 2009). Para Teixeira, Braga e Beaninger (2012),
a circularidade do processo migratório não se trata somente de busca por
melhores condições de vida, mas também, de uma permanente construção
identitária e recomposição de suas relações familiares.
Só há deslocamento forçado quando o indivíduo for transferido fisicamente
para outra localidade e quando neste local não houver oportunidade de
fuga, ou em casos extremos, quando a pessoa opta por manter-se no local
em que está e prefere morrer a migrar, como acontece em locais de guerras
ou contaminados por acidentes nucleares. Entretanto, o processo migratório
impõe a necessidade de negociação de ganhos e perdas entre o grupo familiar
(CAMPOS, 2015).
A principal diferença nos fatores determinantes da migração individual e da
migração familiar é que, no caso familiar, a migração impõe a necessidade
de os membros negociarem perdas e ganhos intrafamiliarmente. Assim,
devido ao custo implícito ao processo de barganha, tem-se que o retorno
da migração familiar tende a aumentar menos proporcionalmente que os
respectivos custos, os quais são variados e dependem da avaliação de muitos
outros fatores. Por isso, a literatura migratória é unânime em afirmar que
a família é um obstáculo ao deslocamento (BATISTA; CACCIAMALI, 2012,
p. 521).

As relações capitalistas frente a busca por melhores salários e condições
de sobrevivência, juntamente com a dinâmica de mercado indica que migrar
por melhores condições de vida é considerado um processo de deslocamento
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voluntário. Em oposição a essa dinâmica, pode-se dizer que não há normalidade
em processos migratórios oriundos de luta pelasobrevivência, uma vez que, esse
transcurso é forçado pois torna-se condicionado por sistemas socioeconômicos
(CAMPOS, 2015).
Outro fator importante entre migração e família é que muitos membros
do grupo familiar são impedidos ou levados a migrar vinculados à migração de
outro morador, assim, a migração só ocorrerá se o custo benefício for positivo
para todos os membros da família. Contudo, em um contexto mais amplo,
ao colocar a família e não somente o indivíduo como pilar para a tomada
de decisão é possível compreender a sistemática do propósito dos processos
migratórios (CAMPOS, 2015).
As cidades mais urbanizadas possuem um maior poder de atração de
migrantes, muito embora, esses locais nem sempre conseguem absorver todo
o fluxo de pessoas atraídas para essa região o que provoca desequilíbrios
econômicos e sociais nesta localidade (OLIVEIRA; PEREIRA; BLOIS, 2010).
Muitos migrantes não assimilam a real dinâmica do território destino,
podendo ser criada uma expectativa firmada em uma ilusão de território
inexistente que normalmente não corresponde à realidade local (CASTRO,
2008). Segundo o Ministério da Integração Nacional (BRASIL, 2012), devido
às desigualdades regionais, há uma indução de movimentos populacionais
em direção a localidades mais dinâmicas. Esse fator piora o fenômeno da
megametropolização, agravando situações de violência, pobreza e favelização.
Em associação a esse fato, do mesmo modo, Bandeira (2012) salienta
que devido ao congestionamento das vias urbanas nos grandes centros, há
prejuízos econômicos tanto para empresas (movimentação de cargas), quanto
à qualidade da vida da população local, uma vez que, uma grande parcela dos
moradores demora cerca de duas horas até chegar ao local de trabalho.
O processo de industrialização é responsável por um significativo
deslocamento da população rural para as cidades, e, como esse fenômeno
não ocorre de forma homogênea, algumas regiões ficam esvaziadas e outras
adensadas, e isso agrava o processo de desigualdade regional (BARCELLOS,
1995).
As migrações para as metrópoles como uma arriscada busca pela
sobrevivência. O mercado de trabalho exige uma lista de pré-requisitos e
tornou-se muito mais rígido, isso torna o processo muito difícil para o migrante
pobre que sai da zona rural, muitas vezes sem um nível educacional conseguir
qualquer possibilidade de ascensão social, mesmo este estando dentro dos
limites da classe trabalhadora (BRITO, 2009).
Com o aumento da tecnologia e a ampliação das telecomunicações,
as informações se disseminam facilmente e assim, divulga a realidade dos
grandes centros urbanos: criminalidade, desemprego, dificuldade de acesso a
serviços públicos básicos. Portanto, as externalidades positivas que atraiam
pessoas, dão lugar as externalidades negativascomprometendo a esperança
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dos migrantes de transformar em realidade os desejos de uma vida melhor
(BRITO, 2009).
Entretanto, em função de muitos migrantes não migrarem só, o processo
migratório torna-se um movimento não emancipado, que por muitas vezes
se dá em função do projeto migratório de outro membro do grupo familiar,
comumente vinculado a ações capitalistas na pretensão de atingir melhores
garantias de vida (CAMPOS, 2015).

Procedimentos metodológicos
O presente estudo classifica-se como exploratório, pois busca-se
propiciar conhecimento e maior compreensão do problema a ser investigado,
e descritivo, porque irá descrever as características e comparar os fatores
responsáveis pela migração das famílias para o Vale do Taquari com estudos
anteriores disponíveis na literatura (CHEMIN, 2015). Além disso, quanto à
natureza da abordagem trata-se de uma pesquisa qualitativa, visto que
pretendeu-se descobrir os fatores que influenciaram as famílias a migrarem
para o VT.
Para tanto, o presente estudo foi desenvolvido em duas etapas.
Primeiramente, buscou-se a análise das informações fundamentada em
dados secundários, que possibilitou ao pesquisador acesso a um vasto
referencial teórico referente ao tema estudado, permitindo acesso mais
amplo as informações (KLEIN et al., 2015). Na segunda etapa analisou-se
as informações através de fontes primárias, mediante pesquisa exploratória,
por meio de entrevistas, via questionário semiestruturado, realizadas junto a
uma amostra deseis famílias selecionadas por conveniência, nos municípios:
Arroio do Meio, Encantado, Estrela, Lajeado, Roca Sales e Teutônia.
As entrevistas abordaram questões associadas às características
socioeconômicas das famílias, além de um breve histórico de vida com as
principais atividades exercidas na região de origem. Além disso, foram
investigados os fatores que influenciaram a migração, com suas principais
motivações, bem como as dificuldades e perspectivas experimentadas neste
processo. Buscou-se também pesquisar aspectos relacionados à qualidade de
vida e às expectativas em relação ao futuro da família na região destino.
A amostra foi escolhida diretamente pela pesquisadora a partir de
contatos com residentes nas cidades, classificando-se como uma amostra
não-probalística (SAMPIERI; COLADO; LUCIO, 1994). As entrevistas foram
realizadas diretamente nas residências das famílias durante os meses de
janeiro e fevereiro de 2017, sendo que, antes de iniciar as entrevistas os
participantes assinaram o termo de consentimento livre e esclarecido, onde
consta que os mesmos estão cientes e declaram sobre a veracidadedas
informações fornecidas ao presente estudo. Após a realização das entrevistas,
cada uma delas foi degravada e foram analisadas com base na técnica de
análise de conteúdo, a qual é apresentada a seguir.
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Análise dos resultados
As famílias entrevistadas, provenientes das mais diversas regiões do
Estado e do Brasil, sendo que somente uma não tinha filhos, tendo a idade
média dos casais em torno dos 40 anos de idade, os quais exerciam as mais
diversas atividades profissionais e em todos os casos não é cogitada a hipótese
de retorno à terra natal. O Vale do Taquari por ser considerado uma região
dinâmica, demonstrou a possibilidade de qualidade de vida e crescimento
tanto profissional quanto pessoal, destacando-se principalmente por melhores
condições de trabalho e estudo. No quadro 01, apresenta-se a síntese dos
principais resultados obtidos com as entrevistas.
Quadro 01 - Síntese dos dados apresentados nas entrevistas com as famílias
que migraram para o Vale do Taquari
Entrevista
1

2

Origem

Motivo Saída

Realidade na

Motivo de escolha do

Emprego, abriram
negócio próprio.

Falta de
emprego e
oportunidades

Local desenvolvido,
tranquilo com boas
oportunidades

Encantado

Transferencia pelo
emprego

Falta de
emprego e
oportunidades

Local desenvolvido,
com boas
oportunidades de
trabalho

Oportunidade de
Não era ruim,
crescimento
porém aqui é
profissional, boas
melhor
opções de estudo para
os filhos
Falta de
oportunidade
de estudo

Destino

Rosário do Sul Roca Sales

Santiago

3

Três Passos

Lajeado

Oportunidade de
abrir negócio
próprio

4

Três
Cachoreiras

Arroio do
Meio

Transferencia pelo
emprego e
oportunidade de
estudo*

5

6

Cuiabá

Porto Alegre

Estrela

Teutônia

Oportunidade de
estudar

Qualidade de vida,
Não conseguiram se
Instabilidade no
natureza, boa
estabilizar na
emprego.
alimentação. Fácil
universidade em
Violencia e
acesso às
que estudavam e
insegurança
universidades (Unisc,
trabalhavam
Univates)

Oportunidade de
emprego

Não era ruim,
porém aqui é
melhor

Saúde

Educação
Segurança
Por ser fronteira na
Na origem é ruim,
Aqui no VT a saúde
origem tem mais
poucas opções e viagens
é melhor
policamento, segurança
longas para estudar
melhor
Por ser fronteira na
Na origem é ruim,
No VT a saúde é
origem tem mais
poucas opções e viagens
policamento, segurança
pior
longas para estudar
melhor
Igual, porém no VT
Igual, porém no VT tem
tem mais opções
Na origem é melhor por
mais opções e não é
de profissionais e
ser uma cidade menor
preciso os filhos
também é fácil o
morarem fora
acesso a POA
No VT a saúde é
melhor, possui
mais opções de
atendimento e
profissionais

Poucas opções de estudo
Na origem é melhor por
**** foi motivador para a
ser uma cidade menor
migração

No VT é melhor

Educação no VT é melhor
**** Foi motivador para
a migração

Segurança no VT é
melhor

Na origem é
melhor, possui
Igual, porém no VT tem
Segurança no VT é
Qualidade de vida,
mais opções.
mais opções e e o custo melhor *** em parte foi
natureza, estar perto
Sempre retornam das escolas particulares é
motivador para a
da família
quando há alguma
mais em conta
migração
necessidade maior

Fonte: Elaborado pelos autores.

O principal motivo responsável pela saída das famílias da região de origem
está associado a desemprego e falta de oportunidades profissionais, seguido
a má qualidade e falta de opções de estudo. Também são apontados como
fatores responsáveis pela migração para o Vale do Taquari o desenvolvimento
da região, boas oportunidades de emprego e possibilidade de abertura de novos
empreendimentos. Na opinião dos entrevistados, o VT é tido como um local
que dispõe aos seus moradores qualidade de vida, acesso à natureza, além da
localização estratégica que faculta acesso as mais diversas regiões do Estado.
No que se refere à realidade de origem, três famílias mencionaram que
a realidade não era “ruim” contudo, quando em comparação à região destino
é sem contestação “melhor”. Além disso, as duas famílias que migraram da
fronteira do Estado (Rosário do Sul e Santiago), ambas possuíam a mesma
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percepção quanto aos fatores de expulsão da região de origem: problemas
com o desemprego, falta de oportunidades de melhoria das condições de vida
e educação ruim, estando fora de cogitação a possibilidade de retorno a terra
natal. Diante das mudanças na conjuntura no local destino, informalmente, a
família de Rosário do Sul já vislumbra a possibilidade de saída de Roca Sales
também para algum outro município do VT ou mesmo fora dele. Os migrantes
que optaram, por Estrela relatam que em Cuiabá a rotina era de instabilidade
no trabalho, insegurança e violência.
Em se tratando de saúde, a família migrante para Arroio do Meio relatou
que na região de origem, a saúde não era “ruim”, porém o VT oferece mais
opções de profissionais, além de acesso fácil para a região metropolitana.
Já os migrantes provenientes de Porto Alegre ressaltam a saúde na origem
como “melhor”, tanto que quando há necessidade estes retornam à capital. Os
residentes de Estrela e Roca Sales avaliam a saúde no destino disparadamente
melhor, enquanto a família de Encantado julga “pior”.
No que concerne à educação, para os migrantes de Cuiabá e Três
Cachoeiras foi um ponto motivador para a escolha da região destino, sendo
que Rosário do Sul e Santiago compartilham do mesmo ponto de vista em
relação à qualidade de estudo na origem. Os migrantes de Três Passos e Porto
Alegre avaliam como “igual”, porém, o VT dispõe de mais opções com custos
mais acessíveis do que a região metropolitana.
Já em relação à segurança quando em comparação à localidade de origem
com a destino, as quatro famílias (Rosário do Sul, Santiago, Três Cachoeiras
e Três Passos) compartilham do mesmo ponto de vista: a segurança na região
de origem é melhor na fronteira por haver mais policiamento em virtude da
localidade ser fronteiriça ou por serem cidades menores. A família de Cuiabá
concorda com o ponto de vista dos indivíduos de Porto Alegre porém ainda
salientam que “aqui” é um local de fácil acesso às universidades além de
possibilitar qualidade de vida da família junto à natureza.
Sintetizando, a investigação corrobora os pontos mencionados na revisão
de literatura pois os migrantes caracterizam-se por serem heterogêneos e
estão inseridos em um ambiente global com constantes transformações. Estes
indivíduos migram em busca de melhores oportunidades, salários, educação
e qualidade de vida, características que se enquadram no perfil do Vale do
Taquari (BEANINGER, 2012; CAMPOS, 2015; OLIVEIRA; PEREIRA; BLOIS,
2010).

Considerações finais
No período recente o Vale do Taquari apresentou taxa de crescimento
demográfico superior à média estadual, revelando a existência de dinamismo
econômico regional, assim como, de capacidade de atração de migrantes
provenientes de outras regiões (RIO GRANDE DO SUL, 2015).
Com isso, este estudo possibilitou verificar que as famílias entrevistadas
migraram de diversas regiões do Rio Grande do Sul para o Vale do Taquari.
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Consideram a região próspera, desenvolvida, com oportunidades de ascensão
profissional e pessoal,boas oportunidades de emprego e possibilidade de
abertura de novos empreendimentos, sendo o trabalho e renda os principais
fatores de atração para este lugar.
O VT é tido como um local que dispõe aos seus moradores qualidade de
vida além de facilitar o acesso as mais diversas regiões do Estado. Migrar para
a região significa que os filhos não precisam sair de casa para ter um bom
acesso a educação tanto na educação básica quanto no ensino superior.
As condições de saúde e segurança ora são consideradas melhores, ora
piores. Por outro lado, não foram mencionados como decisivos para a migração
regional aspectos como saúde e assistência social. Em síntese, constata-se
que os principais pontos que motivaram a migração das famílias para o VT é
emprego, oportunidades e educação.
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A CRISE MIGRATÓRIA EUROPEIA E A SUA MACROPOLÍTICA:
CONFINS COMUNITÁRIOS OU NACIONAIS?
João Carlos Tedesco1

Introdução
O presente texto analisa algumas ações da União Europeia (UE) frente
ao fenômeno imigratório na parte ocidental do continente, em particular, na
região que compõe o atual bloco dos 28 países (daqui uns meses, em 27, pela
saída do Reino Unido em razão do Brexit). O que queremos demonstrar, de uma
forma sintética e panorâmica, é a constituição de uma macro-política2 que vem
se intensificando no interior da UE em razão da forte presença de imigrantes
e refugiados das últimas décadas, mas que foi exacerbada nos últimos quatro
anos em razão dos conflitos bélicos na Síria, Iraque e Afeganistão. Queremos
enfatizar que a denominada “crise imigratória” na zona da União Europeia tem
provocado rupturas e/ou redefinições nos acordos comunitários até então em
vigor em torno das fronteiras nacionais, de livre circulação de pessoas entre
os estados membros, bem como nas políticas comuns de imigração.
O estudo é parte integrante de uma análise maior que estamos
desenvolvendo sobre a macropolítica da União Europeia e o fenômeno
imigratório internacional contemporâneo e seus possíveis reflexos na imigração
para o Sul-Sul do mundo e, em particular, para a América Latina, tendo
o Brasil e a Argentina como epicentros. A análise é fruto de um estágio de
estudos que fizemos nos meses de fevereiro e março de 2017 nas universidades
italianas de Verona e Milão e num centro de estudos sobre imigração africana
na Universidade de Dakar (Senegal).
Para o presente texto, de uma forma muito sintética, daremos ênfase a
alguns dados sobre o quadro atual da imigração internacional3, alguns dos
elementos que produzem conflitos e tensões sociais, dos acordos de cooperação
da UE, bem como consequências da “crise imigratória” e a redefinição de
1

Professor do PPGH/UPF.

2

Entendemos como macropolítica os acordos e consensos, bem como suas ações e
polêmicas, entre países membros da União Europeia em torno do fenômeno migratório
na sua região de abrangência. A referida é fruto de encontros e reuniões de governos e/ou
representantes no espaço do Parlamento Europeu. Essa macropolítica atua em diversas
dimensões e em territórios próprios e se insere em outros externos, bem como lança mão
de imensos recursos financeiros junto a estados, regiões e entidades para gerenciar/
bloquear o processo de saída de imigrantes. A entendemos com um horizonte político,
fruto de amplas discussões, mas que tem alguns países como centrais (Alemanha, França,
Reino Unido, Itália e Espanha) e outros como periféricos. Portanto, é um horizonte de
diferenciações de poder, de decisões e de ações.

3

Para a questão dos movimentos migratórios atuais nos serviremos de produções recentes
feitas por entidades de pesquisas estatísticas sobre imigração na Europa e na Itália em
particular, dentre as publicações estão, o ISTAT. Rapporto Annuale 2016. Roma: INS, 2016;
IDOS. Dossier statistico immigrazione 2016. Roma: Fondazione Idos, 2016; FONDAZIONE
ISMU. Ventiduesimo Rapporto sulle migrazione 2016. Milano: Franco Angeli, 2017.
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decisões de fronteira e do campo do estado-nação que, aparentemente, estavam
consolidadas. A intenção dessa lógica de análise é demonstrar que o fenômeno
imigratório contemporâneo está no centro das grandes questões que mobilizam
a esfera política e de fronteiras nacionais do mundo contemporâneo.

Um pouco de números...
Segundo dados da ONU (2016), a população mundial está na casa dos
7 bilhões e 350 milhões. A China contribui com 1,4 bilhões e a Índia com 1,3;
ambos os países totalizam em torno de 40% da população mundial. Logo a
seguir está os Estados Unidos com 326 milhões, Indonésia com 258 milhões,
Brasil com 208 milhões, Paquistão com 189 milhões, Nigéria com 182 milhões,
Bangladesh com 161 milhões, Rússia com 143 milhões e Japão com 127
milhões. Desse contingente, 58,4% está distribuído na Ásia (Ásia Oriental com
30,2 % e Ásia Centro-meridional com 24%), na África com 16,1%, na América
do Norte com 13,5 e na Europa com 11,2%.4
Nesse horizonte dos números e projeções, segundo previsão da ONU
(2016), em 2050, a população mundial atingirá 10 bilhões, com aumento de
mais de 100 milhões/ano em razão da precedente.5 A África poderá liderar
esse incremento populacional e atingir quase 3 bilhões de pessoas.6 Estimase que a Nigéria superará a população dos Estados Unidos, atingindo 430
milhões em 2050, bem como a da Índia superará a da China.7
Acredita-se que 4% da população mundial são migrantes internacionais.
A média dos imigrantes nos países considerados de “alto desenvolvimento”, os
dos “norte do mundo”, é de 10,9% do total da população dos países, os do
sul do mundo são de 1,6%. A maioria dos imigrantes é proveniente de países
“em vias de desenvolvimento” (172 milhões, 70% do total dos 244 milhões),
desses, 96,5 milhões são provenientes da Ásia. Nos últimos anos têm crescido
enormemente os imigrantes provenientes desse continente, bem como da
África.8
Um elemento que chama a atenção nesse mundo em movimento é que as
mulheres já atingiram 48,2% do total de imigrantes; são a maioria na Europa
(52,4), na América Setentrional (51,2%), na África 47%, na Ásia 42%.9 A idade
média dos imigrantes é entre 29-39 anos, porém, há em torno de 37 milhões
abaixo de 20 anos. Os indianos representam a maior diáspora, são quase 16

4

IDOS. Dossier statistico immigrazione 2016, op., cit.

5

CESAREO, V. Uno sguardo d´insieme alle sfide poste dalle migrazioni. In: FONDAZIONE
ISMU. Ventiduesimo Rapporto sulle migrazione 2016. Milano: Franco Angeli, 2017, p.
7-68.

6

Idem, p. 19.

7

ONU. Regolamento del Parlamento Europeo e del Consiglio. Bruxelles, 2016. Documento.

8

Idem, p. 234.

9

AMBROSINI, M. Famiglie migranti. In: FONDAZIONE ISMU. Ventiduesimo Rapporto sulle
migrazione 2016. Milano: Franco Angeli, 2017, p. 257-278.
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milhões, seguidos dos mexicanos, 12, 3 milhões, bengalis, 7,2, paquistaneses
5,9, ucranianos 5,8, filipinos 5,3 e sírios com 5 milhões.10
Na Europa, em 2011, concentrava-se 7,4% da população mundial e
com um produto interno bruto per capita de 31.500 dólares. Em regiões com
concentração de 15% da população mundial como é o caso da África, o PIB per
capita, é de 1.800 dólares. O Produto Interno Bruto (PIB) per capita nos EUA,
em 2013, esteve com uma média de 52 mil dólares, na Europa em torno de 26
mil, enquanto que na África e no sub-continente indiano, era estipulado em
torno de 1.357 e 718 dólares/ano, respectivamente.11 Os países considerados
de alto desenvolvimento econômico representam 15% da população mundial
e usufruem de 53% da riqueza mundial disponível. Desse modo, em regiões
e países empobrecidos, 6 em 7 pessoas vivem em condições estruturais de
indigência e privação; desses, 1,6 bilhões vivem no sub-continente indiano e
760 milhões vivem na África ocidental e oriental; 1/3 da população mundial
vive em situação de miséria extrema.12
Os países do “norte do mundo” detêm 45,6 % do PIB mundial; são países
com baixo índice demográfico. Em nível continental, a Ásia Oriental detém
a maior fatia da riqueza do mundo (29,9%), a América Setentrional 17,3%,
seguida da União Europeia (28 países) com 16,8%; juntos somam quase
70% da riqueza mundial.13 Nunca esquecendo que nessas macrorregiões há
espaços de alta riqueza, assim como espaços de muita pobreza. A desigualdade
econômica expressa em nível mundial também se reproduz no interior dos
países. Estima-se que, em 2015, os 1% mais ricos do mundo possuem mais
riqueza de que todo o resto do mundo.14
Nesse mundo que desloca e mobiliza, entre os imensos contingentes, há
os refugiados, vítimas de conflitos bélicos, religiosos, políticos, de situações
ambientais e de catástrofes naturais. Essa é uma questão em que os números
assustam e desafiam nações e concepções sobre a imigração atual no mundo.
Em 2015, por exemplo, mais de um milhão de pessoas deslocaram-se em
busca de proteção internacional e cruzaram a UE, contra 280 mil de 2014.15
A rota Mediterrânea central foi a que mais esteve presente, tendo a Itália
como epicentro. Em razão disso, a Áustria ameaçou construir uma barreira na
fronteira com a Itália; houve a intensificação de guardas costeiras e fronteiras
europeias (política do “Mare Nostrum” e Frontex) e novas estratégias operativas
integradas em nível de UE; intenso repatriamento de estrangeiros em situação
10 ISTAT. Rapporto Annuale 2016, op., cit.
11 CARITAS/MIGRANTES. Dossier statistico immigrazione - 2009. Roma: Idos Edizione,
2010.
12 UNHCR. Refugees/migrants. Emergency response. ONU, 2016. Documento.
13 CESAREO, V. Uno sguardo d´insieme alle sfide poste dalle migrazioni.., op. cit.
14 IDOS. Dossier statistico immigrazione 2016, op., cit., p. 21.
15 FRONTEX, Risk analyses for 2016. Documento. https://europa.eu/european-union/
about-eu/agencies/frontex_pt; ver, também, DI PASCALE, A. Gli orientamenti comunitari.
In: FONDAZIONE ISMU. Ventiduesimo Rapporto sulle migrazione 2016..., op., cit., p. 159174.
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irregular, políticas de realocação e inserção em determinados países através
de quotas nacionais. A Alemanha, Suécia e Hungria, por exemplo, receberam
60% dos refugiados entre 2015 e 2016; a Alemanha sozinha recebeu 30% de
todos eles em 2015 e mais de 60% de todos os pedidos em 2016, totalizando,
nos dois anos, mais de um milhão.16 Essa ação da Alemanha provocou um
alvoroço no interior da UE. Questões de ordem demográfica, previdenciária,
de mercado de trabalho no país, bem como estratégia para evitar maiores
conflitos e divisões no interior do bloco estiveram no centro da decisão do
governo alemão.
A Turquia, em 2016, também esteve no centro da crise e da solução. O
país tornou-se um canal de passagem mais adequado aos refugiados sírios;
vários acordos de cooperação com UE, empenhos recíprocos, auxílio financeiro
do Banco Central Europeu de 3 bilhões de euros até 2018 como contrapartida
para que a Turquia mantenha os refugiados em seu território até a solução
da crise síria. Enfim, imigrantes passaram a ser parte de um amplo jogo
estratégico, produziram conflitos, divisões e revelaram a complexidade que o
fenômeno apresenta.
Além dos conflitos étnicos, religiosos e políticos, há os ambientais e
de catástrofes que também mobilizam milhões de pessoas e aportam, em
grande parte, na zona europeia ocidental. Estudos recentes informam que as
mudanças climáticas, em 2013, levaram 22 milhões de pessoas a deixarem
suas casas no mundo. O estudo foi apresentado na Conferência do Clima
(COP20) em Lima, no Peru. Dentre um amplo leque de tragédias naturais,
estão tempestades, inundações, ciclones, terremotos, salinização da terra,
secas e assoreamentos de grandes rios. Desde 2008, a população que teve de
deixar suas casas em razão dessas tragédias já atingiu a cifra de 140 milhões;
o risco de desalojados por novas catástrofes quadriplicou desde 1970. Países
como Bangladesh, Filipinas, Somália e o Chipre da África, estão no centro
desse cenário.17 Os dados divulgados estimam que os imigrantes climáticos
(secas, enchentes, desertificações, inundações e outras intempéries) poderão
ser em 2050, em torno de 200 a 400 milhões; os atuais refugiados por conflitos
políticos, religiosos e raciais somam quase 50 milhões.
A ONU, em 2010, também já alertava para o grande tráfico de seres
humanos, principalmente no campo da exploração sexual. Segundo a referida
instituição, havia na Europa, em 2009, em torno de 140 mil mulheres vítimas
do tráfico sexual. “Anualmente, aproximadamente, 70 mil delas são levadas
para serem escravas de criminosos que as exploram, obrigando-as a trabalhar
no mercado do sexo na região”.18 Segundo o mesmo relatório da ONU, esse
mercado movimenta em torno de 2,5 bilhões de euros. A região dos Bálcãs
figurava, em 2012, como a principal fonte desse tráfico (32% do total), os
16 FONDAZIONE ISMU. Ventiduesimo Rapporto sulle migrazione 2016, op., cit.
17 Jornal O Globo. Rio de Janeiro, 12/12/2014; informado pelo Núcleo NIEM_RJ, em
17/12/2014.
18 “Tráfico de mulheres é preocupação da ONU”. Jornal Correio do Povo. Porto Alegre, 1 de
jul., 2010, p. 4. Editorial.
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países do antigo bloco soviético estão em segundo com 20%; as brasileiras já
atingiam, nesse mesmo ano, em torno de 13%, em particular da região norte do
país (Pará, Amazonas e Amapá). Máfias internacionais possuem ramificações
por todo o mundo, estão associadas a grupos nos países de origem, deslocamse facilmente de uma região para outra, fazendo com que os governos dos
países tenham dificuldades de detê-las e controlar esse tráfico internacional.19
Enfim, esse mundo em movimento, registrado em números, não se
basta e nem se justifica por si só; há um amplo conjunto de fatores sociais,
políticos, econômicos, midiátios e culturais que também determinam as rotas,
os conflitos, as barreiras a aceitação e a rejeição, demonstrando, com isso, a
complexidade histórica e conjuntural do fenômeno migratório no mundo.

Para além dos números...
Na dimensão para além dos números, o tema das migrações internacionais
vem ganhando espaço acadêmico, repercutindo no meio social, econômico
(do trabalho em particular), cultural, político e religioso. Quantidade de
fluxos, tipos de imigrantes, nacionalidades, credos religiosos, formas de
deslocamentos, legislações, causalidades, consequências dos processos,
dentre outros aspectos, marcam esse grande interesse temático e no meio
social.
O fenômeno migratório deve ser visto como um fato social amplo,
totalizante do mundo atual, de experiências humanas de mudanças sociais
(aspirações, emancipações, etc.), que refletem múltiplas relações e dimensões.20
Não se pode mais olhar as mobilidades de pessoas de um país e outro sem ter
presente os cenários de origem, as causalidades e as situações que norteiam
as emigrações. Horizontes amplos se interligam nesse sentido; instituições e
campos variados se inserem na temática.21
A Europa Ocidental dimensiona, intencionalmente ou não, uma situação
ambígua com o fenômeno, ou seja, necessita de mão de obra, mas quer evitála, burocratizá-la e selecioná-la como se faz com um objeto técnico. O que
parece consensual é a necessidade econômica dos fluxos de migrantes, porém,
quantos, quem, como, para que, e até quando, não há uma política comum.
Isso tudo partindo do pressuposto que poderia haver instrumentos políticos e
burocráticos para tanto, ou seja, de que o fenômeno passaria meramente pelo
canal político, o que se sabe que não é totalmente verdade.
Melhorar de vida, em particular, tendo a esfera econômica como central,
é o mote, a intenção e a idealização da prática migratória internacional. Essa
19 ANJOS, F. dos et al. (Orgs.). Tráfico de pessoas: uma abordagem para os direitos humanos.
Brasília: Ministério da Justiça, 2013.
20 WIHTOL DE WENDEN, C. La question migratoire au XXIe siècle. Paris: Presses de Sciences
Po, 2013.
21 MARTES, A. C. B.; SOARES, W. Remessas de recursos dos imigrantes. In: Estudos
Avançados, 20 (57), p. 41-54, maio/agosto de 2006; MEIHY, J. C. S.; BELLINO, R. R.
O estado dos imigrantes: o 28º estado brasileiro – um mercado de US$ 50 bilhões. Rio de
Janeiro: Elsevier, 2008.
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dimensão compõe a subjetividade e a micropolítica do imigrante, que envolve
o campo familiar, afetivo, de status, local de origem, etc.
No âmbito mais macro e sistêmico, as migrações internacionais tornamse amortizadoras da economia globalizada. Obrigados a trabalhar, em muitas
circunstâncias ilegalmente, sujeitos à exploração, correndo riscos de vida,
suportar viagens longas e fronteiras geográficas e simbólicas, os riscos
e as consequências do trabalho clandestino e outras formas de abuso e
discriminação, imigrantes de países empobrecidos do mundo mobilizam-se em
direção aos espaços de atração, de mobilidade de fatores, principalmente de
trabalho e renda. Globalização e mobilidade espacial são duas dinâmicas que se
complementam, algumas vezes em conflito, outras em adequação/adaptação,
porém ambas imprimem racionalidade na velocidade, no encurtamento do
tempo e do espaço para atingir seus objetivos.
É difícil também atribuir monocausalidade ao processo migratório a
não ser que seja uma situação de refúgio, de catástrofe natural, de intensos
conflitos bélicos. A imigração e a emigração são dois processos interligados,
condicionados e mediados por sujeitos, instituições, condições econômicas,
agenciadores, elementos estruturais e subjetivos. São duas faces de uma
mesma moeda. Vivenciam e maximizam situações e processos comuns,
interligam-se mutuamente por processos econômicos, políticos, territoriais,
ambientais, religiosos e culturais.22 O imigrante é um emigrante também.23
Desse modo, imigrantes intercalam-se em horizontes que produzem novos,
múltiplos e coexistentes lugares sociais, econômicos e culturais em redes
transnacionais.24
É o dinheiro que comanda a vida cotidiana do imigrante. Ganhar
dinheiro com o trabalho do imigrante se associa ao ganhar dinheiro como
imigrante. Esse processo produz relações de trabalho nem sempre movidas por
horizontes éticos, legais e humanos. Muitas vezes, imigrantes se submetem a
trabalhos e jornadas precarizantes e de grande exploração, ao mesmo tempo,
para imigrantes, o território, o país e o trabalho só possuem funcionalidade
na medida em que passam a ser promotores de seus interesses de ganhar
dinheiro. O dinheiro provoca essa lógica de apropriação recíproca, em que,
sem dúvida, a parte mais fragilizada, que são os imigrantes, tendem a uma
maior vitimização.25

22 SASSEN, S. Migranti, coloni, rifugiati. Dall´emigrazione di massa alla fortezza Europa.
Milano: Feltrinelli, 1999.
23 SAYAD, D. L´immigrazione o i paradossi dell´alterità. L´illusione del provvisorio. Verona:
Ombre Corte, 2008.
24 WALLERSTEIN, I. Sistemas históricos como sistemas complexos. ------- (Org.). Impensar
las ciências sociales. México D.F: Siglo Veintiuno, 1998, p. 249-256.
25 MEIHY, J. C. S.; BELLINO, R. R. O estado dos imigrantes: o 28º estado brasileiro – um
Mercado de US$ 50 bilhões. Rio de Janeiro: Elsevier, 2008.
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Europa Ocidental: epicentro dos fluxos e dos conflitos
A Europa revela ter medo da imigração. Segundo pesquisa feita em
abril de 2016, 48% dos entrevistados dizem que a imigração representa o
principal problema para a União Europeia, secundando a crise econômica e
o desemprego.26 Analistas dizem que a decisão do Brexit, em junho de 2016,
teve no temor da imigração e a possibilidade do país elaborar uma política de
controle imigratório independente da UE o móvel propulsor dos mais de 52%
dos votantes do Reino Unido.
Porém, as migrações que preocupam não são só as que vêm de fora
da Europa, mas as de dentro também; é o caso dos romenos na Itália, dos
turcos e poloneses na Alemanha, esses últimos também na Inglaterra. Os
dados informam que há em torno de 2,8 milhões de migrantes intra-Europa.
Em 2015/16 em torno de 268 mil poloneses deixaram o país e migraram
para o interior da Europa. A França incorporou 294 mil imigrantes do interior
da Europa, a Alemanha 321 mil e a Espanha mais de 400 mil. Porém, são
movimentos pendulares, há entradas e saídas de imigrantes. A Espanha, por
exemplo, entre 2008 a 2016, em torno de 3 milhões de pessoas deixaram o
país; de 2013 a 2016, mais de 80 mil italianos deixaram o país.
Muitos analistas dizem que a Europa “vive uma crise de natureza
existencial”; quem enfatizou isso foi também o Presidente da Comissão
Europeia, Juncker, em setembro de 2016 em seu discurso de posse na
Presidência da entidade. A causa desse processo é a imigração na Europa. Ela
é pauta de múltiplos encontros de países membros, de múltiplas questões em
evidência, de grandes movimentos sociais, de ascensão de partidos políticos
anti-União Europeia, de profundas tensões sociais.
Nesse campo dos conflitos, das mortes nos mares, dos fechamentos de
fronteiras e construção de muros, de milhões de refugiados e pessoas que
perderam suas casas e solicitam um lugar para continuar vivendo, dentre
uma série de outras questões, analistas, bem como o Papa Francisco, não
cansam de informar a existência de uma “terceira guerra mundial em pedaços”.
Alguns epicentros desse processo, como é o caso da África, em meio ao “boom
demográfico”, há, em curso, 14 guerras, algumas sanguinárias. Essa realidade
revela preocupação de lideranças políticas europeias em torno de sua possível
correlação com os futuros fluxos migratórios.27
A realidade dos últimos anos revela que a União Europeia não está
preparada para um diálogo com o islã, não há um mútuo reconhecimento
institucional, também não está exercendo ações humanitárias e econômicas
para viabilizar processos de desenvolvimento equilibrado que possam evitar
conflitos e diásporas de centenas de milhares de desesperados procurando
espaços. Como muitos analistas colocam, a Europa vive uma crise de
identidade interna, mas também externa em razão de seu passado colonizador
26 IDOS. Dossier statistico immigrazione 2016, op., cit., p. 43.
27 CESAREO, V.; CORTINOVIS, R. Le politiche dell´Unione europea e la posizione dell´Italia.
In: Studi Immigrazione, n. 200, Roma, p. 535-556, 2015.
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e expropriador de riquezas e de impedimento de processos de desenvolvimento
social na África e na América Latina. Essas questões todas estão à mesa do
cenário macropolítico das migrações internacionais recentes.28
Galbrait29 já dizia que a imigração “é a mais antiga ação contra a pobreza”.
Pessoas se movem para onde imaginam encontrar melhores condições e
oportunidades em regiões e países que são mais desenvolvidas em relação
às de origem. Essa intensa mobilidade pode também produzir catástrofes e
mortes. No ano de 2015 até junho de 2016, foram 5.350 no Mediterrâneo;
acrescenta-se mais de 800 no sudeste asiático, mais 300 nos confins do México
com os Estados Unidos.30 Em 20015/16, quase dois milhões atravessaram
irregularmente as fronteiras de países, com centralidade para a Itália, Grécia
e Hungria.31 Segundo analistas, o movimento de pessoas buscando um outro
lugar para viver, vítimas de problemas de ordem bélica, política, religiosa e
ambiental, nesses últimos dois anos, equivale-se ao desenvolvido durante a
Segunda Guerra Mundial.32
Resgate de imigrantes mortos, vindo da Líbia, na travessia do Mediterrâneo,
na costa Sul da Itália, em 14/02/2015.

Fonte:EPA;http://br.radiovaticana.va/news/2015/02/14/dom_tomasi_mortes_no_
mediterraneo_s%C3%A3o_intoler%C3%A1veis/23433, acesso em 15/02/2015.

Como já vimos, os dados mais recentes informam que há em torno
de 244 milhões os imigrantes no mundo; 50 milhões de irregulares; porém,
segundo a ONU, há em torno de 740 milhões de migrantes internos; há mais

28 BAUMANN, Z. L´enigma multiculturale. Stati, etnie, religioni. Bologna: Il Mulino, 2003.
29 GALBRAIT, J. K. The nature of mass poverty. Cambridge: Harvard University Press, 1979.
30 CASELLII, M. Migrazioni, sviluppo dei paesi terzi e politiche internazionali di cooperazione.
In: FONDAZIONE ISMU. Ventiduesimo Rapporto sulle migrazione 2016. Milano: Franco
Angeli, 2017, p. 201-212.
31 IDOS. Dossier statistico immigrazione 2016, op., cit., p. 33.
32 Idem.

75

MIGRAÇÕES HISTÓRICAS E RECENTES

SUMÁRIO

de um bilhão de pessoas em situação de mobilidade entre os confins definidos
ou fora deles.33
Em torno de 65% dos imigrantes internacionais vivem na Europa (76
milhões), na Ásia são 70 milhões e na América do Norte são 54 milhões e
na África, 21 milhões. Porém, o que mais aparece e é midiatizada é a União
Europeia. Pouco se fala dos imigrantes na Ásia e na África. Fala-se sim dos
africanos e asiáticos na Europa. Essa registrou, em 2015, o aumento de 1,3
milhões de imigrantes; a América Setentrional, em torno de 900 mil no ano.
A África em torno de 400 mil e a América Centro-meridional com 200 mil.34
Em torno de 87% dos imigrantes da África se dá entre países limítrofes ou no
interior do continente, 82% dos da Ásia, 53% da Europa, porém, na América
Setentrional, 98% não nasceram na área continental. Em 2016, mais da
metade dos imigrantes internacionais estavam concentrados em 20 países,
dos quais 9 da Ásia, 7 da Europa, 2 na América Setentrional.35
Os Estados Unidos concentram 20% da imigração no mundo, com
49,8 milhões de imigrantes; a Alemanha 12 milhões.36 Os dados a seguir
demonstram os países que mais concentram esses fluxos.
Tabela 1 - Países com maior quantidade de imigrantes em 2016
Países
Estados Unidos
Alemanha
Rússia
Arábia Saudita
Reino Unido
Emirados Árabes
Canadá
França
Austrália
Espanha
Itália

Quantidades (em milhões)
49,8
12
11,6
10,2
8,5
8,1
7,8
7,7
6,8
5,9
5,8

Fonte: FONDAZIONE ISMU. Ventiduesimo Rapporto sulle migrazione 2016... op., cit.
adaptada por nós.

A União Europeia, com 28 países, soma mais de meio bilhão de pessoas
(508 milhões), com a Alemanha em primeiro lugar com 80 milhões, seguida
pela Itália, França e Inglaterra com, em torno de 60 milhões cada. São países
que atraem população, mas que também emigram. A Itália, por exemplo,
contabiliza mais de 5 milhões de imigrantes, mas possui quase 5 milhões
33 CESAREO, V.; CORTINOVIS, R. Le politiche dell´Unione europea..., op., cit.; ver, também,
CESAREO, V. Uno sguardo d´insieme alle sfide poste dalle migrazioni. In: FONDAZIONE
ISMU. Ventiduesimo Rapporto sulle migrazione 2016. Milano: Franco Angeli, 2017, p.
7-68.
34 Idem, p. 16.
35 BLANGIARDO, G. C. Il quadro generale. In: FONDAZIONE ISMU. Ventiduesimo Rapporto
sulle migrazione 2016, op., cit., p.71-110, cit., p. 74.
36 CESAREO, V. Uno sguardo d´insieme alle sfide..., op., cit.
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de emigrantes, mais de 80 mil no Brasil, quase 10 mil nos últimos 4 anos.37
Isso sem falar que a coletividade italiana que vive fora da Itália é estimada em
cerca de 70 milhões; ou seja, há mais descendentes de italianos fora da Itália
do que a população total do país.
A questão da imigração na Europa possui correlação com o envelhecimento
da população e com o crescimento vegetativo; os dados informam que 25%
da população têm mais de 60 anos.38 Nesse sentido, estima-se que haja
necessidade de um amplo saldo imigratório para compensar o descenso de
nascimentos e o envelhecimento da população. Por toda a Europa, entre as
categorias de imigrantes mais demandadas é a do trabalho doméstico (“welfare
doméstico”). Há em torno de 12 milhões de imigrantes atuando nesse setor
na Europa. No tocante ao crescimento vegetativo, não há dúvida de que, em
países empobrecidos, aumenta a fecundidade e reduz a expectativa de vida;
nos países ricos, reduz a fecundidade, aumenta a expectativa de vida e o
envelhecimento da população se alarga.39

Emigração forçada
Em 2015, a população mundial de imigrantes superava a casa dos 34
mil/dia. Entre a população forçada a emigrar (em particular, em situação de
refúgio), em 2016 eram em torno de 71 milhões (1% da população mundial). Os
refugiados já somam mais de 60 milhões (motivados por perseguição, conflitos
políticos, religiosos, violência generalizada, violação de direitos humanos). No
campo do acolhimento desse contingente, a Ásia colabora com 29,7 milhões
(46,5%), a África com 20,3 milhões (31,7%), a América Centro-meridional com
7,7 milhões (12%); a Europa com 5,5 milhões (8,6%). Desse modo, 9 entre 10
pessoas refugiadas encontram guarida no Sul do mundo. Há uma correlação
entre os países que acolhem e os que estão na origem. No tocante à origem, a
Ásia colabora com 46%, a África 29,9%, a América Centro-meridional 12,2% e
a Europa com 4,2%.40 São alguns países que produzem refúgio, outros que lhes
dão guarida. Na realidade, os refugiados buscam espaços em países vizinhos.
A Síria, em 2016, foi o principal país de refúgio, com quase 5 milhões e
mais 6 milhões sem habitação vivendo no interior do país; Afeganistão com 2,7
milhões e Somália com 1,1 milhão. Esses três estão na dianteira do processo.
Dos mais de um milhão de refugiados que aportaram a Europa em apenas dois
meses em 2015, quase 900 mil entraram na Grécia e em torno de 160 mil na
Itália.41 Essa intensa realidade produziu a denominada “emergência europeia”
37 Segundo informações no site do Itamaraty, há no Brasil, em torno de 1.200 empresas de
italianos, as quais geram em torno de 150 mil empregos diretos.
38 FONDAZIONE ISMU. Ventiduesimo Rapporto sulle migrazione 2016... op., cit.
39 AMBROSINI, M. Famiglie migranti. In: FONDAZIONE ISMU. Ventiduesimo Rapporto sulle
migrazione 2016. Milano: Franco Angeli, 2017, p. 257-278.
40 FONDAZIONE ISMU. Ventiduesimo Rapporto sulle migrazione 2016... op., cit.
41 CESAREO, V. Uno sguardo d´insieme alle sfide poste dalle migrazioni, op. cit.; ver, também,
DI PASCALE, A. Gli orientamenti comunitari. In: FONDAZIONE ISMU. Ventiduesimo
Rapporto sulle migrazione 2016..., op., cit., p. 159-174.
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da crise imigratória com mobilidade de pessoas não vista anteriormente num
curto período de tempo.
Tabela 2 - Principais países de origem dos imigrantes na Europa pela via do
Mediterrâneo - 2015
Países
Síria
Afeganistão
Iraque
Eritréia
Paquistão
Nigéria
Somália

Quantidade (%)
48
21
9
4
2
2
2

Fonte: UNHCR, 2016; adaptada por nós.

Autores dizem que, junto com a preocupação dos fluxos externos,
deveria de se ter atenção também aos emigrantes que, frente às escassas
possibilidades de trabalho principalmente entre os jovens, deixam seus países
na Europa Ocidental (na Itália e na Espanha, o desemprego já atinge mais
de 40% dos jovens). Em vez do alto alarmismo social da imigração que os
jornais cotidianamente produzem, dever-se-ia ter presente o intenso aumento
do quadro migratório.

A macropolítica e as fronteiras nacionais
O fluxo imenso de imigrantes colocou em xeque o Acordo Schengen.
Esse surgiu com a União Europeia e delibera sobre o trânsito livre de pessoas
pelos países que a compõem sem serem controlados nas fronteiras do Estado
membro. Nos últimos anos, em razão da “emergência imigração” houve vários
encontros entre os estados membros, mais de uma dezena de acordos, um
amplo espectro de políticas que objetivavam controlar a entrada de imigrantes.
Algumas delas esboçaremos, sinteticamente, a seguir.42
Action Plan da Comissão Europeia em 2015. O Acordo objetivava
angariar fundos na casa do 62 bilhões de euros, como programa partnership
com estados africanos (Nigéria, Sudão, Mali, dentre outros) de sustentação de
desenvolvimento para reduzir fluxos de imigrantes até a Europa.
Conferência de Paris, em novembro de 2015. Esse encontro objetivava
discutir sobre a construção de um muro em Malta, bem como as consequências
e as ações em razão dos atentados de Paris.
Conferência de Londres, em fevereiro de 2016. Vários líderes mundiais
se comprometeram a aumentar os esforços econômicos em favor dos países
42 Para efeito de espaço, aqui apenas as indicaremos. Em estudo mais amplo estamos
analisando as medidas e suas respostas à macropolítica da UE. Indicamos o texto
de CESAREO, V. Uno sguardo d´insieme..., op., cit., bem como RICCI, A. Migrazioni,
demografia e sviluppo: lo scenario mondiale nel 2015. In: IDOS. Dossier statistico
immigrazione 2016, op., cit, p. 17-24. Ver, também, ONU. Regolamento del Parlamento
Europeo e del Consiglio. Bruxelles, 2016. Documento.
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envolvidos com os 4,5 milhões de refugiados sírios hospedados em países
limítrofes como a Turquia, Líbano, Jordânia, bem como ações para auxiliar os
quase 7 milhões que tiveram de abandonar suas casas e estão no interior da
Síria.
Conferência do ANHCR (Alto Comissariado das Nações Unidas para os
Refugiados), em março de 2016. A intenção do evento era de fazer um apelo
para que governos da Europa e América Setentrional abrissem as portas para
a entrada dos quase 5 milhões de refugiados.
Acordo UE-Turquia, em março de 2016 e em vários meses posteriores.
A intenção era de pressionar a Turquia para que atuasse na origem dos fluxos,
da Rota dos Balcãs e, ao mesmo tempo, que acolhesse os milhões de sírios que
se avizinhavam à Europa. A Turquia acabou assumindo quase 3 milhões de
refugiados sírios em troca da aceleração dos procedimentos (auxílio financeiro,
acordos comerciais, liberação de vistos para cidadãos turcos na Europa, etc.)
para o país entrar no bloco da UE.
Acordo Frontex: Agência Europeia de Guarda Costeira. É uma força
multinacional da União Europeia que objetiva controlar o fluxo de imigrantes
no Mediterrâneo, salvá-los, acolhê-los junto aos centros de permanência
temporária, em particular, na Itália.
Em correspondência com o programa Frontex, outras ações de políticas
comuns foram denominadas de Mare Nostrum, Poseidon, Triton. São
políticas de controle das águas internacionais do Mediterrâneo para contrastar
a imigração irregular e, com isso, “europeizar” as responsabilidades. Nesse
sentido, foi criada a EUNAVEFOR-MED (European Union Naval Force in
the Mediterranean) como expressão de força e de controle nas entradas de
imigrantes via sul da Europa. Junto com essas ações, a política de controle
marítimo ganhou uma aliada terrestre, a “Fortezza Europea”, ou seja, uma
política de criação de muros em várias partes da Europa (Hungria, Grécia,
Malta, Áustria, dentre outras nações). Algo que, em tese, afrontou o Acordo
Schengen.
Operação Sophia. Foi uma grande ação conjunta da UE para combater
o tráfico de pessoas provenientes do norte da África, principalmente da Líbia.
Migration Compact, em abril de 2016. Programa apresentado pelo
governo italiano no sentido de reforçar as políticas externas dos países europeus
no continente africano. Na realidade, foi uma proposta de financiamento do
Conselho Europeu para vigiar as costas marítimas e países da África por
militares europeus e combater a criminalidade transfronteiriça. O objetivo era
a gestão das fronteiras nacionais africanas por europeus.
Plano UE-África Bonds, junho de 2016. Ele visava definir quotas de
imigração e auxílio financeiro a países costeiros, de saída de imigrantes, bem
como os que originavam os fluxos.
Relocation Program. O objetivo era a realocação de imigrantes e
refugiados normatizada por quotas anuais entre os estados membros da
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UE e a criação da figura do “refugiato in Europa” com direito de proteção
internacional aos contemplados.
World Humanitarian Summit, em maio e setembro de 2016, em Istambul.
O encontro tinha a intenção de pressionar para que houvesse empenho da
UE em relação aos refugiados. O encontro revelou a existência de mais de 70
milhões de imigrantes forçados em 2015, dos quais 21,3 milhões de refugiados
e 40,8 milhões sem casa no interior de países de origem, principalmente da
Síria, Paquistão, Irã, Somália, Quênia, Afeganistão.
Houve uma série de outras ações e políticas comuns, porém, na realidade,
pouco de tudo isso foi colocado em prática, ou produziu resultados em
correspondência com os esperados. Na realidade, os imigrantes e refugiados
continuam sendo vistos e tratados como os principais culpados pela crise.
Várias decisões do Bloco da UE e de países isolados no interior do referido
revelam a preocupação com a questão. O plebiscito do Reino Unido que deu
vitória ao Brexit foi um deles. A decisão do Reino Unido de abandonar a UE
expressa sua contrariedade em relação à política de “portas abertas” para a
imigração na zona, bem como a intensidade de fluxos em 2015 e 2016 de, em
torno, 4,5 milhões de refugiados, em particular de sírios. Não esquecendo que
no Reino Unido residem mais de 4 milhões de imigrantes europeus, dentre
esses, mais de 700 mil poloneses.
Autores colocam que se produziu no interior do país, um clima de pânico
moral - a “invasão da Grã-Bretanha” -. Há também a realidade do modelo
multiculturalístico, como política oficial de governo, que não deu certo, a qual
vem produzindo guetos, segregação de comunidades de imigrantes. Junto com
esse processo, há o temor em torno da segurança nacional e econômica do
país. Dimensões nacionalistas e populistas ganharam amplos espaços sociais
e adesão política à moda austríaca, italiana, francesa e húngara. O resultado
do referendum feito no Reino Unido expressa também um voto contra a
globalização e à imigração que lhe é correlata, bem como a incerteza frente à
abertura comercial. Com isso, retoma-se a concepção e o entendimento sobre
a importância do estado-nação como chave nos processos de estabilidade
econômica e segurança social. Há o temor de que o pertencimento político e
econômico à UE e suas deliberações, em particular, no tocante à imigração,
provoque alterações na identidade nacional.43 Não esquecendo, porém, que
havia, no período do plebiscito, análises econômicas de previsão de queda do
PIB se o Reino Unido permanecesse no Bloco em razão da crise que começou
em 2008 e ainda se arrasta, pois em torno de 4% das exportações britânicas
vão para a Europa.44
Desse modo, o Reino Unido abalou o processo de integração da Europa,
que já completa 60 anos em março de 2017, e deu mais munição para os
múltiplos grupos que pensam e desejam também isso em toda a Comunidade.
43 CESAREO, V. Uno sguardo d´insieme alle sfide poste dalle migrazioni, op. cit., p. 50.
44 BLANGIARDO, G. C. Il quadro generale. In: FONDAZIONE ISMU. Ventiduesimo Rapporto
sulle migrazione 2016, op., cit., p.71-110.
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Islamofobia, afrofobia e euro-ceticismo
Os episódios de 11 de setembro de 2001 nos Estados Unidos
intensificaram a radicalização do anti-islã na Europa; esse processo ampliouse com a forte associação entre terrorismo com o Estado Islâmico (EI). A partir
de 2014, a Europa passou a assistir e vivenciar vários episódios de terrorismo
principalmente da violência Jihadista: Paris, em agosto e novembro de 2015;
Bruxelas, em março de 2016; Nice, em julho de 2016; Normandia, em julho de
2016; Bélgica, em agosto de 2016; Alemanha, em outubro de 2016; Londres,
em março de 2017; dentre vários outros menos midiáticos. Isso sem falar
na denominada “globalização do terrorismo” em razão de inúmeros ataques
efetuados em países da África (Nigéria, Camarões, Bangladesh, Somália, Síria,
Líbia, dentre outros).
Na Europa, esses ataques produzem, deliberadamente, pânico,
carnificinas, racismo, islamofobia. O fato mais marcante é o intenso contingente
de cidadãos europeus que participam dos atentados e fazem parte do exército
jihadista, realidade essa que coloca em xeque e revela a falha dos processos
de integração social de filhos de imigrantes, demonstra a produção social dos
“inimigos internos”, que expressa também não ser apenas uma guerra religiosa,
mas também social, econômica e política. Ou seja, um fenômeno complexo,
multicausal, que pode ter centralidade religiosa para justificar adesão e
coesão, mas que há outros condicionantes sócio-culturais e econômicos,
principalmente em torno das mudanças e valores sociais ocidentais.45
Tornar-se mártir fazer parte da “guerra santa” de matriz islâmica,
redefine o sentido da vida e da morte. Essa última reconfigura o sentido de
martírio, como testemunho e com prêmio extraterreno: um sedutor paraíso
oposto à vida terrena de descrença, desemprego, pobreza e frustrações.46
Nesse sentido, a morte é exaltada, é o meio de purificação da comunidade e
do indivíduo.47
Muçulmanos na Europa são em torno de 43 milhões, 5,6% da população
total da região. Projeta-se 70 milhões para 2030. Na União Europeia, os dados
estipulam 20 milhões, 6% da população Comunitária. A Alemanha recebeu
em torno de um milhão de refugiados em 2016, na grande maioria refugiados
muçulmanos, sendo que já havia mais de 6 milhões no país.48
A ideia de “invasão muçulmana na Europa” ou de um “califato da União
Europeia”, alimenta o sentimento anti-islã, definido como islamofobia. É um
45 INTROINI, F.; MEZZETTI, G. Storie di jihadismo. Il processo di radicalizzazione e la sua
plausibilità. In: FONDAZIONE ISMU. Ventiduesimo Rapporto sulle migrazione 2016..., op.,
cit., p. 293- 318.
46 DAUOD, K. Il paradiso del Jihadista. In: Giornale La Republica. Milano, 7/08/2016, p. 6.
47 CESAREO, V. Uno sguardo d´insieme alle sfide poste dalle migrazioni, op. cit.
48 INTROINI, F.; MEZZETTI, G. Storie di jihadismo, op., cit.; ver, também, CESAREO, V.
Uno sguardo d´insieme alle sfide poste dalle migrazioni, op. cit., p. 57. Ver, também,
LOMBARDI, M. Il terrorismo nel nuovo millennio. Milano: Vita e Pensiero, 2016; LIVI, B.
Brexit: la demografia, purtroppo, c´entra! Neodemos, Julho, 2016; VIDINO, L. Il Jihadismo
autoctono in Italia: nascita, sviluppo e dinamiche di radicalizzazione. Milano: ISPI, 2007.

81

MIGRAÇÕES HISTÓRICAS E RECENTES

SUMÁRIO

processo não só religioso, mas que se revela nas questões sociais, políticas,
culturais e educacionais. Terrorismo e islamofobia alimentam-se, bem como
movimentam dimensões políticas. O islã é considerado um perigo social, uma
ameaça à cultura europeia de alguns países, fazendo aumentar o custo do
setor de segurança, principalmente na UE.
Tabela 3 - População muçulmana na Europa: os 10 países com maior incidência
País
Alemanha
França
Reino Unido
Itália
Bulgária
Países Baixos
Espanha
Bélgica
Grécia
Áustria

População muçulmana
4.760.000
4.710.000
2.960.000
2.220.000
1.020.000
1.000.000
980.000
630.000
610.000
450.000

Em relação (%) à
população total
5,8
7,5
4,8
3,7
13,7
6,0
2,1
5,9
5,3
5,4

Fonte: IDOS. Dossier Statistico Immigrazione 2016; adaptada por nós.

Na mesma proporção da islamofobia, está a afrofobia, a qual envolve
discriminação étnica, pela nacionalidade, por convenções religiosas e
filosóficas. Realidade muito antiga na história da humanidade e que revela
ser complexa. Há elementos de temor no interior da sociedade europeia que
identifica o imigrante negro como causa principal. O anti-europeismo de
alguns partidos políticos encontram adesão nesse horizonte da afrofobia e
acusam a UE de impor limitações à soberania nacional.49
A questão da imigração colocou em xeque o funcionamento da área de
livre circulação presente no Acordo Schengen, que viabilizou o processo de
integração da UE. Mais de um milhão e meio de refugiados, entre meados de
2014 até meados de 201650, em particular pela rota balcânica (Macedônia,
Sérvia, Croácia, Hungria)51, adentraram pelas fronteiras de países da UE. Esse
processo, como vimos, provocou um terremoto político institucional no interior
do sistema Schengen, revelando não haver um amplo processo de integração
europeu no que se refere à imigração, ao contrário, fazendo aflorar interesses
nacionais (soberania nacional) bem diferentes dos princípios de cooperação
e solidariedade entre os estados membros. Vimos alguns países da UE, de
uma forma isolada, lançaram mão de controles em nome de uma situação
de excepcionalidade de pressão migratória e a correlação com potenciais
terroristas, traficantes e criminosos presentes em seus territórios, ou seja,
justificando pela ótica da ameaça à ordem pública.

49 CESAREO, V. Uno sguardo d´insieme alle sfide poste dalle migrazioni, op. cit.
50 ONU. Regolamento del Parlamento Europeo e del Consiglio. Bruxelles, 2016. Documento.
51 CORTINOVIS, R. The external dimension of EU asylum policy. Milano: Ismu Paper, 2015.
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A Alemanha, frente à pressão, adotou a denominada “Acolhida
humanitária”, porém, revelou que não havia consenso interno no país e nem
externo; houve fortes pressões em ambos os universos, fato esse que revelou
ausência de mecanismos de co-participação e co-divisão de responsabilidades
dos membros da UE. Isso tudo provocou controles internos, posições unilaterais
e intensificou o espírito nacionalista de grupos políticos e midiáticos. O
Acordo com a Turquia, como já mencionamos, permitiu certa “gestão da crise
imigratória”52, com isso foi possível algum antídoto contra os eurocéticos,
porém, a tentativa de golpe de estado na Turquia, em julho de 2016, ainda está
deixando a situação nebulosa em torno do cumprimento do acordo com a UE,
fato esse que poderá intensificar a preocupação e as ações da macropolítica
europeia em torno da questão migratória.
O governo turco vem adotando medidas antidemocráticas e anti-europeias
como é o caso da tentativa de aprovação, em março de 2017, da pena de
morte, a existência de milhares de presos políticos e outras ações ditatoriais.
Esse processo político tende a agravar e dificultar a possibilidade de entrada
do país no Bloco comunitário (como parte do acordo entre UE-Turquia), fato
esse que poderá provocar um relaxamento no acordo que mantém quase dois
milhões de refugiados sírios e afegãos no país. Análises recentes demonstram
a fragilidade do acordo com a Turquia, bem como a dificuldade da União
Europeia em encontrar solução para esse contingente no seu interior e nos
países de origem do conflito, em particular, a Síria.
Em razão da crise imigratória e das decisões que a referida provocou,
intensificaram-se as diferenças no interior do bloco da União Europeia;
Alemanha, França, Itália são vistas como centrais e são o mini-bloco decisório;
outros países são vistos como periféricos. A imigração está no centro desse
processo. Grécia, Turquia e Hungria estiveram na ponta das críticas e dos
conflitos que a imigração vem ocasionando. Esses países foram acusados
pelos “centrais” de não serem capazes de identificar, registrar e repatriar os
imigrantes irregulares, bem como avaliar a origem dos refugiados e impedir a
entrada de outros imigrantes, principalmente os laborais.53 A Grécia foi vista
como “l´anello debole” do sistema Schengen, principalmente no campo da
gestão política, jurídica, territorial e humanitária.
Ações individualizadas de proteção de países provocaram “reazioni a
catene” com fechamentos unilaterais dos confins ou de um bloco, ou de saída
de alguns países da zona do euro e da UE. Esse processo reacendeu conflitos,
divisões, sobraram decisões unilaterais de contenção e controle dos imigrantes
e de fronteiras.
O Acordo Schengen, ao tratar sobre controles de fronteira entre os
membros, especifica que só se devem realizar em casos de exceção, como
última instância, com duração limitada e monitorada pela União Europeia,
ou seja, somente quando há uma forte ameaça à ordem pública e à segurança
52 EMMANOUILIDIS, J. A. Elements of a complex but still incomplete puzzle: an assessment
of the EU- Turkey Summit. European Policy Centre, 2016. Documento.
53 UNHCR. Refugees/migrants. Emergency response. ONU, 2016. Documento.
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nacional de Estado membro. Um dos Códigos de Fronteira do Acordo Schengen
(artigo 18), coloca que a “migração e o cruzamento das fronteiras externas de
um número de cidadãos de países terceiros não deveriam serem consideradas
uma ameaça à ordem pública ou à segurança interna.54 Nessa dinâmica de
fechamento de fronteira de países da zona Schengen, noções como terrorismo,
migração ilegal, fluxos incontrolados, traficantes, etc., justificaram a adoção
da medida.
Na esteira desse processo conflituoso e duvidoso em termos de
legitimidade, ações políticas internas, pressão da opinião público-midiática
fizeram reemergir os confins nacionais no interior da UE e o desalinhamento
de políticas externas de alguns países, além do intenso avanço de grupos
políticos como o Front National (França), Lega Nord (Itália), Alternative Für
Deutschland (Alemanha) e a popularidade de alguns candidatos como Norbert
Hofer da Áustria, dentre outros. Em seus discursos inflamados, revelam
dimensões “eurocéticas”, nacionalistas, antiglobalização econômica e atribuem
à UE a causadora dos problemas internos.

Sim ou não aos imigrantes?
O debate sobre a importância, a quantidade, as origens e a otimização
dos imigrantes preenche muitas páginas nas análises sobre a imigração
contemporânea na Europa. Dimensões econômicas, demográficas, religiosas,
culturais, previdenciárias, dentre uma série de outras, estão no interior do
debate. Porém, grande parte dessa literatura que revisamos, é unânime em
afirmar que a economia de vários países demanda imigrantes55; eles, por sua
vez, dinamizam setores e o processo macroeconômico em geral. Na Inglaterra,
eles já contribuem com 20% do PIB, na Espanha 30%, na Itália 13%. Nos
Estados Unidos, os imigrantes contemplam em torno de 16% da mão de obra,
na Itália são em torno de 11%.56
Os empresários têm nos trabalhadores imigrantes um fator de
baixo custo da força de trabalho, aumento de consumidores e, com isso,
alargamento da base produtiva. Na necessidade da realização dos trabalhos
que os autóctones não querem mais fazer é que reside a grande novidade
e importância dos imigrantes; além do mais, a sociedade receptora pode
contar com trabalhadores já formados, em idade de trabalho, sem necessitar
de sustentação de custos de formação de crescimento físico etc., pode até
amenizar os grandes problemas criados por eles mesmos como é o caso
das taxas baixas de fecundidade e por consequência do envelhecimento da
população. Isso nos faz entender ou conceber que os imigrantes não são mais
marginais nas sociedades e principalmente nas sociedades globais; no mínimo,

54 CORTINOVIS, R. The external dimension of EU asylum policy..., op., cit., p. 179.
55 AMBROSINI, M. Richiesti e respinti. L´immigrazione in Italia. Come e perché. Milano: Il
Saggiatore, 2010.
56 CARITAS/MIGRANTES. Dossier Statistico immigrazione 2012. 21º Rapporto. Roma: Idos,
2013.
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podem (e estão) promovendo ou sendo uma grande fonte de mudanças sociais
e culturais.
Há toda uma estruturação, uma indústria da migração (agentes de
viagens, traficantes de seres humanos, banqueiros que intermediam remessas,
mercadores marítimos, recrutadores de mão de obra, agentes imobiliários,
etc.), um mercado de trabalho e de serviços, legislações, controles de fronteira
e muitos outros aspectos que fazem parte de um amplo horizonte que envolve
o processo migratório internacional atual.57 Há estudos que demonstram
que os imigrantes na Europa estão auxiliando em muito no processo, ainda
que lento, de recuperação econômica de alguns países há quase uma década
em crise. Imigrantes consomem, trabalham com custo mais baixo, geram
serviços, empreendem com custo baixo, geram efeitos multiplicadores nos
setores imobiliários, da produção alimentar, dos transportes, do comércio,
dentre outros. A agricultura, por exemplo, é um setor de extrema demanda de
trabalhadores imigrantes. Esses, por sua vez, permitem reduzir as importações,
assegurar a presença de unidades pequenas na atividade agrícola e mantém
preços baixos dos produtos aos consumidores.
Como vimos, a imigração é um grande recurso econômico na atual
conjuntura europeia, mas não só nessa dimensão. Mas se pensarmos nesse
campo, há constituição de redes que funcionam como fator produtivo,
principalmente pelo fato de viabilizar comércio internacional nos cenários
de movimentos de pessoas. Os imigrantes podem facilitar as trocas entre
os países de origem e de destino. Eles promovem importação de produtos,
principalmente os de sua identidade cultural. Esse processo reduz custos
de informação na difícil oportunidade de mercado. Os próprios imigrantes
passam a ser os mediadores da confiança e do conhecimento necessário
para viabilizar negócios. Essas “cadeias de valores” acontecem entre países
de destino dos imigrantes e os mais empobrecidos de sua origem. Em geral,
imigrantes que se tornam empreendedores tendem a desenvolver trocas com
seus países de origem. Há imigrantes que também encontram espaços de
trabalho nas empresas de seus países nos espaços de destino. Isso acontece
entre imigrantes italianos que, no Brasil, nos últimos anos, estão inserindose em empresas de italianos. Nesse sentido, poderá haver certas relações de
complementaridade entre imigrantes e trocas comerciais internacionais.
Eles, ainda que com algumas ressalvas, estão permitindo um saldo
positivo na equação entre mortes e nascimentos em vários países. O caso
italiano, que é paradigmático nessa questão, houve um saldo de nascimentos
de 75 mil em 2014, e 72 mil em 2015. A taxa média de natalidade por família
subiu de 0,9 para 1,2. As análises atribuem isso à presença dos imigrantes. No
entanto, para os imigrantes é também difícil ter filhos, pois além das condições
melhores de moradia e/ou aluguel mais elevado, há a dificuldade da mulher/
mãe em trabalhar e, também, não possuem familiares para cuidar dos filhos,
além de que eles não podem, em razão de sua situação no país, contar com
políticas públicas sociais universais (welfare) na mesma proporção que os
57 AMBROSINI, M. Sociologia delle migrazione. Bologna: Il Mulino, 2005.
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autóctones. A Itália revela ser uma sociedade de envelhecidos, mais de 20%
da população têm acima de 60 anos. Porém, outro dado que preocupa é que,
estima-se que a partir de 2030, os imigrantes que hoje estão no país (em torno
de 200 mil novos casos/ano) farão parte dos novos aposentados por idade ou
necessitarão com mais intensidade de políticas sociais e previdenciárias sem
terem contribuído no tempo longo no caixa público.58
Esses elementos todos alimentam intensas discussões sobre a presença
ou não de imigrantes, sua otimização presente e o problema para o futuro. A
questão do welfare, o qual envolve políticas sociais, pensionistas, de saúde e
assistência, serviços sanitários, educação, etc., vem preocupando governos
e sensibilizando as sociedades europeias em que a presença de imigrantes é
mais intensa. Os dados referentes à Itália demonstram que o país necessitará,
nas duas próximas décadas de, em média, 300 mil novos cidadãos estrangeiros
por ano para que permaneça inalterado o atual quadro de pessoas em idade
laboral. Nessa questão, o país vive um dilema, mas não só ele, pois, ao mesmo
tempo que tem necessidade de imigrantes para manter níveis do trabalho, há
todo um sistema de proteção social que necessita de contribuintes, de níveis
mais altos de trabalhadores em setores de grande aplicação de mão de obra e,
adota políticas que bloqueiam e contrastam as levas de refugiados e de outras
categorias que tentam entrar no país. Os temores e as reações da opinião
pública, as manchetes midiáticas que negativizam as chegadas de imensas
levas de imigrantes, as quais produzem reações violentas e concepções
discriminatórias em relação a alguns grupos, dentre outras questões, fazem
com que a esfera pública adote medidas sempre mais restritivas. A Alemanha
é outro país nesse sentido; ela necessitará de mais ou menos 500 mil/ano. O
país enfatiza a necessidade de contribuintes para dar garantias de continuidade
ao sistema de proteção social, o ainda existente Welfare social, principalmente
em razão do elevado contingente de idosos e a sua prolongada vida.

Considerações finais
A imigração não revela somente profundas desigualdades econômicas de
regiões e de renda entre populações; também não são os mais empobrecidos
que emigram; também não é a ausência de desenvolvimento a causa primeira
e, sim, o desenvolvimento em si que não se evidencia de forma equilibrada. As
economias estão cada vez mais integradas e nesse horizonte de circulação global
dos bens, do capital e das informações, os fluxos migratórios se alimentam.
Políticas que facilitam a integração, o acesso ao trabalho e o
empreendedorismo permitiram a mobilidade territorial nos diversos países,
principalmente da União Europeia. Porém, a Europa, em particular, o Bloco
da EU tem dificuldade de sair da dimensão da emergência e do perigo da
imigração. A Europa se vê na iminência de enfrentar a questão imigratória
presente, mas a que se desenha para o futuro também preocupa. Políticas
nesse sentido precisam ser implementadas e enfrentar a opinião pública
adversa, criar mais canais para o acesso ao continente de forma mais segura,
58 FONDAZIONE ISMU. Ventiduesimo Rapporto sulle migrazione 2016..., op., cit.
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evitando um “mar de sangue” como definiu Papa Francisco em discurso na
Praça do Vaticano.
A questão dos refugiados e dos imigrantes laborais chegados da Europa
em 2015 e 2016 provocou intensos conflitos e revelou fragilidades dos confins
nacionais, bem como da consistência de políticas que contemplam a UE.
Inúmeras ações foram implementadas como tentativas de gestão da crise
imigratória, desde o auxílio financeiro ao desenvolvimento dos países de origem
dos fluxos de imigração, controle de fronteiras, barreiras e muros, ações em
águas do Mediterrâneo, políticas de quotas de entradas de imigrantes nos
países membros, etc. No entanto, até então, a realidade evidencia um grande
desencontro de políticas e ações entre os países do Bloco e no interior deles
entre grupos políticos e sociais em torno do tema. Há uma grande dificuldade
em implementar macropolíticas para fazer frente à crise imigratória e que
possa lançar mão de valores e princípios de solidariedade, co-responsabilidade
e integração entre si.
Vimos que interesses particularistas preponderam. A imigração é ainda
entendida na ótica da recusa, das barreiras, ligada ao temor do terrorismo
islâmico, portanto, da insegurança e dos riscos. As fronteiras físicas são vistas
como presumida segurança, exacerbada nesse início de 2017 pelo governo
Trump59 (muros, pontes, mares, controles técnicos, bélicos e humanos),
alimentadas também pela denominada “Fortezza Europa”, a qual dificulta
processos de integração e imprime a “gestão de fronteira” e não abre portas e
pontes para permitir à mobilidade de pessoas, a qual faz parte a história da
humanidade e do conjunto dos direitos humanos universais.
O que mais se evidencia na macropolítica da UE são as políticas de
cooperação ao desenvolvimento nos espaços de proveniências - “aiutamoli a
casa loro” se diz na Itália - talvez reduzindo o potencial de saídas. Porém,
é bom ter presente que não são os mais pobres que emigram, nem muitas
vezes, o problema é o desenvolvimento. Os dados demonstram que, na Itália,
por exemplo, os maiores fluxos são provenientes de países que não são os
mais empobrecidos do planeta (Romênia, Albânia, China, Índia, Marrocos,
Filipinas). Enfim, a imigração apresenta-se multidimensional e, por isso, com
grande dificuldade de gerenciamento.
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UMA PONTE PARA O FUTURO?: AS MIGRAÇÕES INTERNACIONAIS
NA AGENDA GOVERNAMENTAL BRASILEIRA – PERFIS, AGENDAS E
TRATAMENTOS
Roberto Rodolfo Georg Uebel1
Sonia Maria Ranincheski2

Introdução
A agenda política brasileira apresenta no início desta segunda década
do século XXI turbulências e cenários conjunturalmente interessantes à luz
da análise histórica e geopolítica. Após quase trinta anos da redemocratização
do Estado brasileiro, a pauta das discussões governamentais comporta
uma vasta gama de reformas e reestruturações, a saber: reforma política,
trabalhista, previdenciária, tributária e, mais recentemente, migratória, esta
de cunho legislacional.
Num período que compreende o fim do governo socialdemocrata de
Fernando Henrique Cardoso (1995-2002) e os dois governos de centroesquerda de Luiz Inácio Lula da Silva (2003-2010) e Dilma Rousseff (20112016, interrompido por processo de impeachment irregular), o Brasil observou
a ocorrência de dois booms imigratórios, que segundo Moraes, Andrade e Mattos
(2013) e Uebel e Rückert (2016), foram resultados da própria política externa
migratória3 do país. Cerca de dois milhões de novos imigrantes chegaram
no território nacional com um sonho do “eldorado brasileiro” (SILVA; ASSIS,
2016).
Apesar da interrupção desta agenda socialdemocrata e progressista,
com a destituição definitiva da presidente Dilma Rousseff em agosto de 2016,
as demandas contidas na mesma continuam imperando no cenário político
e legal brasileiro, especialmente o caso das migrações, conforme analisarse-á neste artigo, bem como os fluxos, agora reduzidos em virtude da crise
econômica e laboral.
Neste diapasão, o artigo analisará a questão imigratória relacionada a
três eixos da agenda governamental federal brasileira a partir da interinidade
1

Programa de Pós-Graduação em Estudos Estratégicos Internacionais. Grupo de Pesquisa
em Cultura Política, Estado e Relações Internacionais – CESPRI. Universidade Federal do
Rio Grande do Sul. E-mail: roberto.uebel@ufrgs.br.

2

Programa de Pós-Graduação em Estudos Estratégicos Internacionais. Grupo de Pesquisa
em Cultura Política, Estado e Relações Internacionais – CESPRI. Universidade Federal do
Rio Grande do Sul. E-mail: sonia.ranincheski@ufrgs.br.

3

A nossa premissa é que o Brasil não conta, desde a sua redemocratização, com uma
política (i)migratória concreta e definida, semelhante aos moldes das políticas migratórias
do período monárquico ou do Estado Novo, mas sim com uma política externa migratória,
ou ainda, uma política externa de migração. Isto é, a agenda migratória governamental
brasileira é atrelada direta e exclusivamente à política externa, com contribuições pontuais
de outros ministérios, como o da Justiça e do Trabalho e Emprego.
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do governo Temer em maio de 2016, mas com elementos existentes no seu
programa de governo e partidário “Uma ponte para o futuro” (FUNDAÇÃO
ULYSSES GUIMARÃES, 2015) que remontam a 2015: os perfis, agendas e
tratamentos das migrações internacionais com direção ao Brasil.
Utilizando-se a abordagem metodológica e instrumental da cartografia
temática, análise do discurso oficial e a pesquisa documental nos programas
de governo e ações empregadas, o artigo tem como objetivo identificar o
panorama e agenda final traçados por parte do novo governo federal em relação
às migrações internacionais.
Os resultados indicam uma distinção e recategorização dos grupos
imigratórios de acordo com suas procedências, ao invés do seu verdadeiro
status migratório: desde a “privatização” da ajuda aos refugiados, até a revisão
dos programas humanitários e assistenciais dos governos anteriores em
relação às migrações.
O artigo, portanto, serve como um aporte de entendimento da agenda
migratória do governo de Michel Temer, com previsão de encerramento em 31
de dezembro de 2018, ou seja, de curta duração política, e está estruturado
nos seguintes tópicos, brevemente concisos e de caráter didático-explanatório
para futuras pesquisas:
Na seção 1, apontar-se-ão as transformações ocorridas na agenda
governamental brasileira de migrações entre os governos de Lula da Silva,
Dilma Rousseff e Michel Temer, identificando as pontualidades divergentes e
fatores de convergência, se e quando existentes.
Já na seção 2 o impeachment de Dilma Rousseff será analisado à luz
estrita da questão migratória, com a interrupção de uma agenda considerada
positiva por organizações não-governamentais e pela academia, suspensão de
programas e projetos e o ciclo de crises que levou desde a crise institucional
até a crise migratória, com as remigrações de indivíduos e famílias para outros
países.
Utilizando a cartografia temática, conforme citado previamente, a
seção 3 descreverá o fenômeno dos dois booms imigratórios (e as crises dos
haitianos e africanos) ocorridos durante a administração de Dilma Rousseff,
que segundo a hipótese deste artigo, foram consequência do somatório das
políticas externas anteriores e de seu governo, com repercussões à própria
agenda governamental e política posterior.
Na seção 4 discorreremos acerca dos eixos da agenda governamental de
Michel Temer, com base nos documentos oficiais obtidos por meio da Lei de
Acesso à Informação e no programa governamental “Uma ponte para o futuro”.
De forma sintetizada e didática, na seção cinco faremos uma análise dos
resultados encontrados a partir da leitura do programa governamental, dos
documentos oficiais e do cenário migratório observado desde a interinidade
de Michel Temer, em maio de 2016, até o primeiro trimestre de 2017, já com
a ocorrência da crise migratória dos venezuelanos, a primeira enfrentada por
esta administração irregular.

91

MIGRAÇÕES HISTÓRICAS E RECENTES

SUMÁRIO

Por fim, nas considerações finais, sinalizamos os cenários e projeções
futuras à questão imigratória no Brasil e possibilidades de revisão da inserção
e atuação do país na agenda internacional das migrações e seus organismos
gestores. De uma ponte para o futuro a um muro do passado, a pesquisa
encerra com uma breve discussão acerca da nova lei das migrações, proposta
pelo atual chanceler Aloysio Nunes Ferreira, os retrocessos com a nãocontinuidade da Conferência Nacional sobre Migrações e Refúgio e sobre o
aumento das remigrações em virtude da instabilidade no Brasil, não-propícia
à imigração econômica e ao refúgio seguro.

1. Transformações na agenda governamental migratória brasileira
Esta seção apresentará de forma sucinta as transformações ocorridas
na agenda governamental migratória brasileira, considerada um estágio à
formulação e concretização da política migratória nacional, segundo Moura e
Uebel (2016). O período temporal escolhido, conforme previamente discorrido,
compreende os governos de Luiz Inácio Lula da Silva (2003-2010), Dilma
Rousseff (2011-2016) e Michel Temer (2016 até o presente, com previsão de
conclusão em 31 de dezembro de 2018).
É importante salientar que, apesar das transformações ocorridas nesta
agenda, dois fatores permitem a observância de uma continuidade legal e
pragmática no tratamento das imigrações no Brasil: 1) o embasamento
jurídico do Estatuto do Estrangeiro4, Lei nº 6.815 de 19 de agosto de 1989, que
sustenta toda e qualquer política ou normativa governamental em relação aos
imigrantes; e 2) o caráter humanitário de tratamento das questões envolvendo
estrangeiros, iniciado ainda no governo de José Sarney (1985-1990), com a
redemocratização do país, conforme colocado por Moreira (2010) e Silva (2015).
Deste modo, até a ascensão de Lula da Silva à Presidência da República
em janeiro de 2003, as imigrações recebiam um tratamento semelhante no
âmbito das administrações federais de Sarney, Collor, Franco e Cardoso,
somadas ainda a um baixo fluxo imigratório registrado no país pelas pesquisas
de Cavalcanti, Oliveira e Araujo (2016), Uebel (2017) e pelos censos do Instituto
Brasileiro de Geografia e Estatística.
A partir do final de 2001, com a transformação geopolítica global
ocasionada pelo fatídico 11 de setembro nos Estados Unidos da América – e suas
consequências bélicas e intervencionistas norte-americanas no Afeganistão e
posteriormente no Iraque -, a administração de Fernando Henrique Cardoso,
em sua reta final e desgastada política e economicamente (LESBAUPIN, 2003;
VIZENTINI, 2005), deu um passo importante na inserção do Brasil nos fóruns
e agenda migratória internacional com o acolhimento de refugiados afegãos

4

É importante mencionar que o Estatuto do Estrangeiro remonta ao período ditatorial
militar do Brasil, portanto, identifica os imigrantes como estrangeiros e como um assunto
de segurança nacional (BRASIL, 1980), sem uma preocupação humanitária, política ou
socioeconômica evidente no ínterim dos seus artigos. Na seção 4 discutiremos sobre este
e acerca da proposta da nova Lei de Migração, em tramitação no Congresso Nacional.
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(SILVEIRA, 2001) e colombianos, estes perseguidos políticos em virtude dos
conflitos com as narco-guerrilhas.
Deste modo, identifica-se o primeiro governo de Lula da Silva (2003-2006)
como uma administração de “transição” no trato das questões migratórias, sem
uma agenda específica para tal issue, porém, já com forte viés social, militante
e populista, marcas estas que caracterizaram as duas administrações do exsindicalista de centro-esquerda.
Institucionalmente, aquele governo lançou as bases para a criação
de pastas que posteriormente teriam uma atuação importante na gestão de
políticas voltadas aos imigrantes e refugiados, tais como: Secretaria de Direitos
Humanos da Presidência da República, Secretaria de Políticas de Promoção
da Igualdade Racial do Brasil e Ministério da Assistência e Promoção Social.
Assim, foi um governo de transição na questão migratória e de criação de
bases institucionais, relevantes para a atuação governamental posterior.
Ainda nesta primeira fase governamental, a criação da Missão das Nações
Unidas para a Estabilização no Haiti (MINUSTAH), encabeçada pela política
externa ativa e altiva de Lula da Silva e do chanceler Celso Amorim (AMORIM,
2015), foi o principal ponto da Política Externa Brasileira (PEB) à época, com
forte repercussão e motivação às migrações em massa de haitianos a partir de
2010. Destarte, o caráter humanitário e os serviços assistenciais, estruturais
e policias prestados pelas tropas brasileiras no Haiti, foram de considerável
fator à inserção estratégica do país nas rotas migratórias transnacionais
(MEJÍA; SIMON, 2015).
Entretanto foi a partir do final do segundo governo de Lula da Silva
(2007-2010), que os fluxos imigratórios cresceram consideravelmente no
Brasil, capitaneados por haitianos e dominicanos. Este crescimento demandou
uma imediata resposta governamental na atenção da crise imigratória, a
primeira enfrentada pelo país, e quebrou um padrão aparentemente cíclico
das migrações, que discutiremos na seção três.
A resposta imediata surgiu no começo da administração de Dilma
Rousseff, conforme destacam Rodrigues e Lois (2014), em 2011, com uma
infraestrutura institucional remodelada e não mais assistencialista e populista,
mas sim reminiscente da intenção das administrações anteriores de posicionar
o Brasil como ator no cenário político internacional, à semelhança de nações
como o Canadá e Austrália, inclusive no trato das questões migratórias e de
apatridia.
Nesse sentido, em 2012 o governo brasileiro, após sugestão da
Organização das Nações Unidas, por meio do Alto Comissariado das Nações
Unidas para os Refugiados (ACNUR) e da Organização Internacional para
as Migrações (OIM), cria a categoria de visto especial humanitário, a fim de
atender a migração em massa de haitianos, que inicialmente arguiam o status
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de refugiado (ROSSETTO, 2011), sem atender as condições estabelecidas nas
convenções internacionais5.
Pode-se entender esta criação do visto humanitário, portanto, como
a primeira tentativa governamental brasileira, desde o fim das políticas
coloniais do Império (SEYFERTH, 2002), de criar-se uma política imigratória
nacional (PIN), especialmente quando se considera a ocorrência de dois booms
imigratórios em um período de quatro anos, conforme discutiremos na seção
três.
Esta tentativa de criação de uma PIN traduziu-se nas conferências
municipais e regionais de migrações e refúgio, ocorridas em todo o território
nacional e nas associações de comunidades brasileiras no exterior, com forte
apoio do Itamaraty (THUSWOHL, 2010) e consolidou-se na 1ª Conferência
Nacional sobre Migrações e Refúgio (1ª COMIGRAR), realizada na cidade de
São Paulo em junho de 2014.
Além da 1ª COMIGRAR que se pensava realizar de forma anual,
sequencial e definidora de políticas estratégicas governamentais, tanto para
municípios, como para estados e para a União, além de caráter normativo para
o poder Judiciário, a criação do Caderno de Propostas Nacional (MINISTÉRIO
DA JUSTIÇA, 2014) foi o documento onde se chegou mais perto de uma
formulação, um “livro branco”, da política imigratória nacional.
Todavia, quatro fatores levaram à interrupção desta Estratégia Migratória
Nacional, aparentemente positiva à inserção estratégica do Brasil: 1) a
paralisação do governo Rousseff com os protestos e manifestações nacionais,
quase que diários, e da própria agenda governamental; 2) a preocupação
estritamente concentrada daquela administração com a sua reeleição –
a campanha eleitoral de 2014; 3) o início do processo de impeachment no
segundo semestre de 2015 (mas fomentado desde o pedido de cassação da
chapa eleitoral, formalizado logo após o pleito de outubro de 2014), extinguindo
qualquer agenda governamental além daquela pré-estabelecida; e 4) os
contingenciamentos orçamentários, que reduziram os aportes financeiros
para a implementação (ou continuidade) dos programas previstos no Caderno
de Propostas Nacional e na Estratégia Migratória Nacional.
Assim, conforme discutiremos na próxima seção, o impeachment de Dilma
Rousseff teve diversas consequências e repercussões na agenda das migrações,
interrompendo não apenas o seu mandato, democraticamente estabelecido,
mas o próprio feito que consolidaria o posicionamento internacional do Brasil
como uma potência global (STUENKEL, 2016).

5

De acordo com a Convenção de 1951 relativa ao Estatuto dos Refugiados, são refugiados
as pessoas que se encontram fora do seu país por causa de fundado temor de perseguição
por motivos de raça, religião, nacionalidade, opinião política ou participação em grupos
sociais, e que não possa (ou não queira) voltar para casa. Posteriormente, definições
mais amplas passaram a considerar como refugiados as pessoas obrigadas a deixar seu
país devido a conflitos armados, violência generalizada e violação massiva dos direitos
humanos (Alto Comissariado das Nações Unidas para os Refugiados, 2016).
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Observadas estas transformações, parte-se à investidura de Michel
Temer no cargo de Presidente da República, primeiramente interino, em maio
de 2016, e de forma definitiva a partir de 31 de agosto do mesmo ano, com
forte rejeição popular.
O governo Temer, que será analisado nas seções quatro e cinco, nasce
com três pontos de divergência em relação à agenda linear e convergente das
administrações anteriores: 1) a segunda crise imigratória enfrentada pelo
Brasil, agora de venezuelanos6, com uma resposta diferente por parte do
governo federal: deportações de imigrantes e sanções à Venezuela (PORTAL
BRASIL, 2016); 2) desinformação sobre o número de refugiados e programas
existentes no Brasil, com o episódio da Assembleia Geral da ONU, que gerou
repercussões globais7; e 3) mudanças nas chefias do Ministério da Justiça
(e Cidadania), Ministério das Relações Exteriores, Conselho Nacional de
Imigração (CNIg) e Comitê Nacional para os Refugiados (CONARE).
O próprio Observatório das Migrações Internacionais (OBMigra) criado
no final do governo de Dilma Rousseff teve sua atuação minorada e restrita às
análises estatísticas de documentos da Polícia Federal, IBGE e Ministério do
Trabalho e Emprego.
Nesse sentido, não apenas o caráter político e institucional do Brasil
sofrera uma ruptura com o referido processo de impeachment, mas também
a própria agenda governamental brasileira voltada às migrações, com reflexos
impactantes no seu trato, fluxos e percepções, a serem discutidos na próxima
seção.

2. Impeachment de Dilma Rousseff e repercussões na agenda migratória
brasileira
Consoante arguido na seção anterior, o impeachment irregular da
presidente Dilma Rousseff, com processo iniciado em dezembro de 2015
(AMORIM; MOTOMURA, 2015), trouxe não apenas uma ruptura democrática,
conforme advogam Jinkings, Doria e Cleto (2016), mas também uma
interrupção na agenda econômica, política e, por conseguinte, migratória do
Brasil.

6

Em decorrência do agravamento da crise política, econômica, social e de democracia na
Venezuela, milhares de venezuelanos estão migrando para países vizinhos como Brasil,
Colômbia e Guiana, solicitando refúgio, asilo político e autorização de permanência (apesar
do país fazer parte do Mercosul – atualmente suspenso, por pressão do governo Temer
-, este não é signatário dos acordos de residência). Segundo dados oficiais, o número de
venezuelanos ingressantes no Brasil oscilou entre 15 e 30 mil desde o segundo semestre
de 2016 até o primeiro trimestre de 2017 (BEZERRA, 2017).

7

Durante a sua primeira participação como Chefe de Estado na Assembleia Geral da ONU
em setembro de 2016, Michel Temer afirmou que havia 95 mil refugiados no Brasil,
ao passo em que os dados oficiais do CONARE indicavam 8.863 refugiados registrados
no país (G1, 2016). A repercussão desta falta foi imediata e mal recebida inclusive por
organizações não-governamentais, organismos internacionais, pastorais religiosas e pela
academia. Este é outro ponto de divergência em relação aos governos anteriores: a falta
de diálogo com órgãos da sociedade civil, independentemente da agenda.
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O argumento que defendemos aqui surge a partir da leitura de Martine,
Neiva e Macedo (1984), Bastia (2011) e Castro (2014): os ciclos de crises que
levam ao produto final da nossa análise; as remigrações dos novos fluxos, a
interrupção na agenda migratória nacional e a paralisação na tramitação da
nova Lei de Migração.
A crise migratória arguida, defendida por outros autores como Pedroso,
Nascimento e Esteves (2016) e Oliveira (2016), é decorrente de um ciclo factual
anterior e prévio ao ano de 2016, remontando ainda às manifestações políticas
e protestos quase que diários de junho de 2013.
Surgidos a partir de um movimento local que contestava o aumento
das passagens de ônibus em São Paulo (FIGUEIREDO, 2014), estes protestos
lograram alcançar as mais diversas camadas da sociedade multicultural e
desigual brasileira, em todos os estados, na grande parte dos municípios e
inclusive nas comunidades brasileiras no exterior, protestando em frente às
embaixadas, consulados e missões diplomáticas (G1, 2013).
Deste modo, os protestos ocorridos em junho de 2013 encontraram
forte reverberação inclusive nas comunidades de imigrantes e expatriados no
Brasil, como o caso dos bolivianos, que protestavam por mais direitos e maior
amparo estatal-governamental (BOLÍVIA CULTURAL, 2013), o que pode ser
bem traduzido na Figura 1.
Figura 1 Marcha dos Imigrantes em São Paulo

Fonte: Juliana Spinola copyright Demotix (https://pt.globalvoices.org/2012/12/14/
imigrantes-marcham-pela-igualdade-de-direitos-no-brasil/).

96

MIGRAÇÕES HISTÓRICAS E RECENTES

SUMÁRIO

Com a consecução das eleições presidenciais de 2014, marcadas pela
forte polarização político-partidária, não apenas entre os candidatos – onze
pleiteantes -, mas também entre a sociedade, especialmente nas redes sociais,
e o aumento das denúncias de corrupção e do próprio law enforcement da
Operação Lava Jato, o embrião da crise institucional evoluía para a crise
política, instalada ao longo de 2015.
À luz destes movimentos de crise e manifestações, a resposta do governo
federal à agenda demandante das comunidades imigrantes foi a realização da
1ª COMIGRAR, conforme já mencionado, que se pretendia inserir na agenda
anual de eventos governamentais, com relevante apoio institucional dos outros
poderes e esferas administrativas.
Entretanto, a partir do processo evolutivo da crise institucional e política
para a crise econômica, com redução nas vagas de emprego e da atividade
econômica, além dos contingenciamentos orçamentários provocados pelo
governo federal – como uma última alternativa para o equilíbrio das contas
públicas e salvaguarda às denúncias das “pedaladas fiscais”, ou seja, o salvoconduto do processo de impeachment –, esta agenda positiva e propositiva de
apoio às migrações foi interrompida imediatamente.
Mesmo as previstas reuniões mensais do CNIg e do CONARE, por meio
das audiências públicas com comitês da sociedade e de organizações civis,
foram interrompidas, já que o foco governamental era de dois itens exclusivos:
a) sobrevivência ao processo de impeachment; e b) equilíbrio das contas
públicas.
Como consequência deste foco governamental e do acirramento
dos ânimos políticos, institucionais e coletivos – no âmbito da sociedade
aparentemente organizada em protestos com os mais diversos vieses –, também
foi possível observar uma considerável diminuição (ou até mesmo paralisação)
da atuação do Estado brasileiro em fóruns internacionais sobre migrações,
como a OIM e o ACNUR, e em grupos de trabalho regionais do MERCOSUL,
OEA e UNASUL que tratavam do tema das migrações. Ou seja, o processo
de impeachment e suas nuances institucionais atingiram a própria política
externa brasileira da época.
Esta estagnação da PEB permitiu ainda a paralisação na tramitação da
nova Lei de Migrações, o Projeto de Lei do Senado nº 288 de 2013, desde a sua
aprovação em 2015 pela Comissão de Relações Exteriores e Defesa Nacional
da Câmara dos Deputado, até a sua retomada no final de 2016, já retificada
quase que integralmente pelo atual chanceler brasileiro, o senador Aloysio
Nunes Ferreira, o que discutiremos na seção quatro.
Ademais, dentro deste ciclo de crises, o passo seguinte à crise econômica
instalada foi a observação da crise laboral, isto é, a redução das vagas de
trabalho, aumento dos índices de desemprego (os maiores na série histórica
brasileira) e, consequentemente, as demissões dos imigrantes novos, como
haitianos, senegaleses, dominicanos e cubanos.

97

MIGRAÇÕES HISTÓRICAS E RECENTES

SUMÁRIO

Este processo de desemprego seguiu a lógica tradicional apontada por
Castles (2011), ondes os primeiros a serem demitidos são os estrangeiros,
uma consequência natural do pensamento e práxis trabalhista das sociedades
ocidentais, inclusive as multiculturais e desiguais como o Brasil (DUTRA et
al., 2016).
Assim, a derradeira consequência do processo de impeachment da
presidente Rousseff, somada aos episódios corriqueiros de xenofobia e discursos
políticos de aversão aos imigrantes, foi a remigração destes grupos novos, mas
também de europeus, norte-americanos e mercosulinos que haviam imigrado
na década anterior em virtude das crises de 2008 e 2012 nos seus países de
origem, para outros países.
O Brasil, que vinha de dois booms imigratórios, observava o primeiro
caso de remigração em sua história, com o retorno em massa de imigrantes
para seus países de origem, no caso dos europeus e norte-americanos, ou
para os Estados Unidos, Canadá, Argentina e Chile, como observado junto
às comunidades de haitianos, dominicanos e de imigrantes da costa oeste
africana. Uma remigração como consequência de um processo político de
impeachment inserido em um ciclo de crises: institucional  política 
econômica  social  laboral  migratória.

3. Dois booms imigratórios: do Brazilian dream ao pesadelo brasileiro
A fim de ilustrarmos o panorama imigratório brasileiro no período
compreendido entre os governos de Lula da Silva, Dilma Rousseff e Michel
Temer, optou-se por inserir esta breve seção analítica, utilizando-se dos
instrumentais da cartografia temática proposta pelo Réseau MIGREUROP
(2012), e de uma sucinta análise quantitativa gráfica dos fluxos migratórios
com direção ao país.
Uebel (2015; 2017) em sua obra aponta a ocorrência de dois fenômenos
de migrações em massa com direção ao território brasileiro, o que a literatura
define como booms imigratórios, isto é, dois pontos de inflexão na série
histórica do país (Gráfico 1).
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Gráfico 1 Série histórica das migrações com direção ao país de acordo com o
continente de origem

Fonte: Uebel (2017).

O Gráfico 1 destaca, portanto, que os anos de 2010 e o biênio 20132014 comportaram estes dois pontos de inflexão, a partir de uma linha de
tendência (pontilhada) que demonstrava fluxos anuais de cerca de cinquenta
mil imigrantes.
Deste modo, no final de 2015, o Brasil possuía cerca de dois milhões de
estrangeiros – imigrantes, refugiados, asilados políticos e deslocados – vivendo
em seu território, ou seja, um por cento da população total do país (RÜCKERT;
CARNEIRO FILHO; UEBEL, 2016).
O mapa da Figura 2 apresenta os países de origem destes imigrantes, o
que acabaria por justificar uma agenda governamental plural e sequencial, a
ser transformada em uma política de Estado, conforme ponderam Cornelius
e Tsuda (2013).
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Figura 2 Mapa do contingente imigratório no Brasil entre 2007 e 2015 – Número
de imigrantes no país de acordo com o seu país de origem/nacionalidade

Fonte: Uebel (2017).

Esta multiplicidade de origens continentais e nacionais dos grupos
imigratórios no Brasil representa, assim, aquilo que se convencionou chamar
de eldorado brasileiro (SILVA; ASSIS, 2016) ou Brazilian dream (UEBEL,
2015). O sonho brasileiro, em contraste ao American dream, por exemplo, era
compartilhado por indivíduos e famílias vindas do Caribe, da África Ocidental,
Sudeste Asiático e Oriente Médio, em sua maioria, além daqueles oriundos
dos países vizinhos.
Cabe ressaltar que este sonho fora fomentado principalmente por
estes fatores, oriundos de uma agenda migratória não-excludente até então:
facilidade da obtenção de residência permanente e autorização de trabalho,
controle migratório humanizado nas fronteiras terrestres, obtenção de
documentos propiciadores à cidadania (CPF, CTPS, Identidade, RNE etc.),
diferentemente de outros países tradicionais receptores de imigrantes destes
grupos específicos, tais como Austrália, Estados Unidos, França, Reino Unido,
Itália e Alemanha, por exemplo.
Porém, ressalta-se que estes dois booms, marcados também pelo
aumento dos sentimentos de xenofobia por parcela da sociedade e acentuada
cobertura midiática (GEORG UEBEL, 2016), além de serem os primeiros
desde as grandes migrações históricas na época imperial e das migrações
de refugiados da Segunda Guerra Mundial, foram igualmente afetados pelas
crises citadas na seção anterior.
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Castelo Branco (2016) infere que, e corroboramos esta assertiva, o
Brazilian dream tornou-se, após o ano de 2015, especialmente, em um
pesadelo brasileiro: a crise do mercado de trabalho, o aumento do desemprego
e do custo de vida nos centros urbanos, a interrupção da incipiente agenda
migratória governamental foram, conjugados ao próprio cenário migratório
global em transformação (ARCARAZO; WIESBROCK, 2015), determinantes
para o grande afluxo migratório, as remigrações, para outros países. Encerravase, assim, o eldorado brasileiro e a era de ouro da política externa migratória
brasileira.
A ascensão de Michel Temer, de forma irregular, ao governo central, foi,
portanto, o ponto nevrálgico nesta agenda e nesta série histórica apontada,
com a consecução do aparato de crise institucionalizada por seu partido
e pela oposição congressista (ALCKMIN et al., 2014; JORNAL DO BRASIL,
2015).Apesar disso, as propostas governamentais amparadas no programa
de governo “Uma ponte para o futuro” deveriam abarcar as problemáticas
imanentes até aqui citadas. Assim, a próxima seção discutirá e analisará os
eixos da agenda governamental de Temer voltada às migrações.

4. Eixos da agenda governamental de Michel Temer: de uma ponte para o
futuro a um muro do passado
A partir da ascensão de Michel Temer ao posto definitivo de Presidente
da República em 31 de agosto de 2016, após longo processo de impeachment
irregular de Dilma Rousseff, o foco da análise política e das políticas públicas
do “novo governo” restringiu-se consensualmente e coletivamente ao programa
“Uma ponte para o futuro” (BARROS, 2016).
O programa governamental, que dá título a este artigo, surge de uma
proposta unipartidária do Partido do Movimento Democrático Brasileiro
(PMDB) amparada pela sua fundação, Fundação Ulysses Guimarães; tratase de uma agremiação política considerada de centro, e presente em todos os
governos federais desde a eleição de Tancredo Neves em 1985.
O documento, inicialmente projetado como uma carta de intenções
e de pré-requisito para manter o apoio a então presidente Dilma Rousseff,
elenca itens de uma proposta de agenda positiva para o Brasil, especialmente
nas matérias de economia, finanças, previdência, infraestrutura e emprego.
Entretanto, a temática das migrações se insere de forma subjetiva no item
“Previdência e demografia”, apesar de não citada.
É precisamente a partir da justificativa apresentada pelo programa de
governo que traçaremos os eixos da agenda governamental de Michel Temer
para com as migrações, a saber, com a citação a seguir:
As causas destes problemas [problemas fiscais] são simples: as pessoas
estão vivendo mais e as taxas de novos entrantes na população
ativa são cada vez menores. [...] Não é uma escolha, mas um ditame
da evolução demográfica e do limite de impostos que a sociedade
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concorda em pagar (FUNDAÇÃO ULYSSES GUIMARÃES, 2015, p.
11).

Esta citação demonstra o desconhecimento dos formuladores deste
documento – e posterior programa de governo – em relação às questões
demográficas contemporâneas enfrentadas pelo Brasil. Quando menciona que
as taxas de novos entrantes na população são cada vez menores, os autores
desconhecem os estudos realizados por Carvalho e Brito (2005) e Brito (2007),
que apresentam uma realidade no mínimo distinta e questionada a tal fato.
Destarte, é neste processo de desconhecimento que identificamos os
três eixos da agenda governamental da administração Temer no que se refere
às migrações: a) perfil: continuidade e desconhecimento; b) agenda: cópia e
retrocesso; c) tratamentos: deportação e dissintonia.
Estes três eixos se baseiam em documento obtido por meio da Lei de
Acesso à Informação junto ao novo Ministério de Justiça e Cidadania, após
longo processo de tentativa de contato com os policymakers do governo federal.
A Figura 3 a seguir demonstra este caráter de desconhecimento governamental
em relação às suas próprias políticas:
Figura 3 Andamento do protocolo 00077000025201776 solicitando a “Política
Migratória do Governo Michel Temer

Fonte: e-SIC – Sistema Eletrônico do Serviço de Informação ao Cidadão (2017).

Após tramitar entre o Palácio do Planalto, a Secretaria de Comunicação
Social da Presidência da República, o Ministério das Relações Exteriores
e o Ministério da Justiça e Cidadania, durante duas semanas, o Gabinete
do Departamento de Migrações forneceu um ofício (Figura 4), elencando e
descrevendo a “Política Migratória do Governo Michel Temer”, onde destacamos
os tópicos a seguir:
1. Houve continuidade no tratamento dos assuntos migração, refúgio,
asilo político e emigração, uma vez que os programas e ações que envolvem
esses temas são considerados políticas de Estado, portanto, perpassam as
diferentes gestões da Administração Pública Federal.
2. Ratificamos que houve continuidade da agenda em relação a
estes temas, dando prosseguimento aos projetos e ações acima citados,
por serem políticas de Estado, bem como não são raras as manifestações
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de representantes governamentais, inclusive do Ministério da Justiça,
reafirmando a prioridade do tema migração em geral, seja por meio do
trabalho junto ao Congresso Nacional, buscando a atualização da Lei
de Migrações, bem como por ações de apoio e integração do migrante à
sociedade brasileira, destacando-se o Brasil atualmente entre os países
acolhedores de migrantes em geral e refugiados, haja vista a concessão de
visto humanitário nos últimos anos para Haitianos e Sírios.
3. O tratamento destes temas, pelas suas características, envolve
diferentes áreas das políticas públicas e, consequentemente, requer
articulação interministerial, tais como entre Ministério da Justiça e
Cidadania, Ministério do Trabalho, Ministério do Desenvolvimento Social e
Agrário, Secretaria Especial de Direitos Humanos, Ministério da Saúde, etc.
4. Em termos gerais e respondendo no que é afeto às atribuições do
Departamento de Migrações da Secretaria Nacional de Justiça do Ministério
da Justiça e Cidadania, será dada continuidade a parcerias e acordos de
cooperação com estas organizações, com prazos de vigência determinados
e para objetivos específicos.
5. Quanto à política migratória, ela está presente na agenda de governo
como já referido anteriormente. Ações são executadas rotineiramente e,
exemplificadamente, podemos citar a implementação do visto humanitário
para Haitianos e Sírios. Além disso, atualmente está em tramitação no
Congresso Nacional projeto da nova lei de migração8, que também prevê
a instituição de política nacional de migrações, refúgio e apatridia,
observando-se que o Ministério da Justiça atuou de forma decisiva quando
da elaboração do referido projeto.
6. No que tange à criação de uma possível agência nacional de
migrações, sabe-se que este tema foi tratado no âmbito do PL nº 25/2016,
mas rechaçado em face de inconstitucionalidade (DEPARTAMENTO DE
MIGRAÇÕES DO MINISTÉRIO DA JUSTIÇA E CIDADANIA, 2017, grifo dos
autores).

8

A nova Lei de Migração foi aprovada pelo Senado Federal na noite do dia 18 de abril de 2017, com apenas
quatro votos contrários e forte oposição nas redes sociais, capitaneada majoritariamente por alas mais
conservadoras da sociedade e desconhecedoras da realidade imigratória do Brasil. Apesar de substituir uma
legislação do período ditatorial, o novo dispositivo legal não aporta a maioria das sugestões do Caderno
de Propostas Nacional da 1ª COMIGRAR, e sim os destaques realizados pelos senadores relatores, que
mantiveram o caráter de segurança nacional e soberania federal em relação às migrações, especialmente no
tema de deportações.
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Figura 4 – Ofício nº 10/2017/GAB DEMIG/DEMIG/SNJ/MJ

Fonte: Departamento de Migrações do Ministério da Justiça e Cidadania (2017).
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De forma sucinta, e seguindo à análise de políticas de governos de
ruptura, consoante descrevem Linz e Stepan (1978), no que se refere ao perfil da
agenda migratória do governo Michel Temer, percebe-se duas características:
a continuidade de ações e desconhecimento de políticas anteriores, bem como
do próprio cenário imigratório do Brasil, ao ponderar que são políticas de
Estado; o que Patarra (2005) discorda em sua análise sobre a agenda brasileira
de migrações, essencialmente de caráter político-governamental, ao invés de
político-estatal.
Quando este documento-resumo de políticas (Figura 4) salienta
repetidamente que haverá a continuidade das políticas anteriores, percebese que o segundo eixo, a agenda em si, comporta um caráter de cópia das
ações tomadas pelos governos anteriores, conforme discorrido nas demais
seções. Higley e Burton (1988) argumentam que este tipo de não-inovação em
políticas setoriais é típico e comumente verificável em governos de ruptura
constitucional e democrática.
Mesclando os eixos de perfil (desconhecimento), agenda (retrocesso)
e tratamentos (dissintonia), verifica-se estas assertivas nas afirmações do
documento analisado: “implementação do visto humanitário para Haitianos
e Sírios”; “será dada continuidade a parcerias e acordos de cooperação com
estas organizações”; “prevê a instituição de política nacional de migrações,
refúgio e apatridia”; “Ações são executadas rotineiramente”; “articulação
interministerial”.
Formenti, Alves e Gadelha (2016) apontam que a articulação
interministerial é inexistente neste governo analisado, justamente em
virtude de sua constituição fisiológica e ligada diretamente às articulações
de sobrevivência política, não comportando um caráter técnico mínimo que
permita ações mais aprofundadas ou técnicas.
Ao confrontarmo-nos com a questão da implementação dos vistos
humanitários na seção um, observamos que esta é uma política surgida ainda
no primeiro governo de Dilma Rousseff, explicitamente aos imigrantes de origem
haitiana. Sírios continuaram recebendo status de refúgio ou autorização de
residência permanente, conforme ratifica Charleaux (2016) e ainda em 2013
obtiveram as garantias do visto humanitário, isto é, não no governo de Michel
Temer, conforme apontado erroneamente pelo seu ministério.
Em relação às deportações, uma configuração do eixo de tratamento
da agenda governamental em discussão, e aos retrocessos (item da agenda,
eixo dois), o caso da crise imigratória dos venezuelanos é um bom exemplo
contrastante. A decisão sumária do presente governo foi de deportações e
aumento da rigidez no controle migratório e alfandegário de expatriados
daquele país vizinho (ANDRADE, 2016).
Assim, na próxima seção, procederemos à análise dos resultados
encontrados nestes três eixos, bem como apontaremos as perspectivas políticoinstitucionais do governo Michel Temer para a questão imigratória.
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5. Análise dos resultados e perspectivas
Com base na documentação oficial obtida por meio da Lei de Acesso à
Informação e somando-se às informações da literatura referencial de migrações
e políticas, estas públicas, governamentais e estatais, foi possível encontrar a
seguinte estruturação de resultados na agenda governamental migratória da
administração de Michel Temer:
a.
Recategorização de determinados grupos: a prática institucional
foi de reclassificar sírios e haitianos como portadores de visto humanitário,
residentes permanentes e imigrantes econômicos, a fim de desobrigar o Estado
e, por conseguinte, o governo, de dispender maiores recursos na manutenção
do abrigo legal, jurídico e econômico destes grupos.
b.
Barreiras aos fluxos de venezuelanos: culpabilização do governo
venezuelano pelos fluxos emigratórios em massa de indivíduos daquele país,
sendo o posicionamento verificado ainda na chancelaria de José Serra. Ao
contrário da crise migratória haitiana durante os governos de Lula da Silva
e Dilma Rousseff, não se percebeu uma assistência de contrapartida em
relação à Venezuela pelo governo de Michel Temer, e sim a adoção de repetidos
discursos condenatórios sem efetiva ação pragmática.
c.
Contingenciamento orçamentário: revisão de programas e de
assistência humanitária, dentre eles, o fim da Missão das Nações Unidas para a
Estabilização no Haiti e subsequente participação brasileira, programa Minha
Casa, Minha Vida, para imigrantes, diminuição ou interrupção de repasses
para estados e municípios nos itens de assistência social.
d.
“Privatização” da ajuda aos refugiados: O governo brasileiro
ambiciona a criação de um programa onde setor privado nacional banque parte
dos esforços para receber refugiados. O projeto é inspirado na experiência
do Canadá, onde mais de 9 mil empresas e grupos privados já financiam a
política de refúgio do país. Num primeiro momento, será o governo federal
quem colocará recursos em projetos de integração dos refugiados. Em 2016,
estava previsto o empenho de R$ 1,5 milhão para que entidades pudessem
usar em projetos específicos, como o de treinamento e língua portuguesa. Em
2017, mais um lote de R$ 1,5 milhão será oferecido por Brasília, ameaçado
pelo contingenciamento decretado em março do mesmo ano.
e.
Ponte do futuro vs. Muro do passado: ao invés de observar-se
uma profissionalização e integração dos grupos de imigrantes à sociedade
brasileira, conforme previsto pela agenda da COMIGRAR, identificou-se o
aumento de “muros” e barreiras em relação a esta inserção. Entretanto, não
se pode descartar o próprio cenário econômico conjuntural restritivo à criação
de postos de trabalho como fator imanente de tal situação. Mas, condicionado
à “ponte do futuro”, não se verificou avanços neste desenvolvimento de mão
de obra e aumento dos índices de empregabilidade, mesmo para os nacionais
brasileiros. Embora a nova de Lei de Migração tenha sido aprovada pelo Senado
Federal em abril de 2017, a mesma foi desfigurada de sua proposta original,
mantendo ainda um caráter de segurança nacional, de deportações imediatas,
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apenas oficializando e atualizando normativas já de comum práxis por órgãos
como o CNIg e CONARE.
f.
Remigrações para países vizinhos: como consequência imediata
deste cenário de ruptura institucional, assunção de um governo sem agenda
objetiva para as migrações – mas sim de repetição das práticas anteriores –,
crise econômica e laboral conjuntural e crescente aumento dos sentimentos
de xenofobia por parte da sociedade brasileira (Figura 5) nas redes sociais,
em sua maioria, identificamos o aumento das remigrações de africanos,
latino-americanos e caribenhos para países como Chile, Argentina, Canadá e
Estados Unidos. A tendência verificada para os europeus e norte-americanos
foi de retorno aos seus países de origem. Em relação aos asiáticos, observa-se
a repetição do padrão de ciclos migratórios familiares para o Japão, Coreia do
Sul, China e Taiwan, alguns, em menor grau, para Austrália e Nova Zelândia,
por meio das redes internacionais do trabalho.
Figura 5 – Comentários na rede social “Facebook” sobre a aprovação da nova
Lei de Migração.

Nota: Postagem do chanceler Aloysio Nunes Ferreira.(Nomes preservados).
Fonte: https://www.facebook.com/aloysionunes/posts/1515038748537855.

Por fim, cabe ressaltar ainda que esta agenda migratória restritiva
encontra ressonância no próprio Parlamento brasileiro, como consta na
declaração do senador Lasier Martins (PSD-RS): “informo que manifesteime ontem em plenário com voto contrário a diversos pontos do projeto,
acompanhando destaque do senador Ronaldo Caiado (Dem/GO). Entendo que
a nova lei da migração aprovada ontem, sem meu apoio, traz insegurança à
soberania nacional” (MARTINS, 2017).
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Considerações Finais
A suposta ameaça à soberania nacional, confundida com o issue das
imigrações no Brasil contemporâneo é a nossa questão inferencial principal.
Ao passo em que os governos anteriores, desde a redemocratização
do país, lançaram as bases para uma mudança neste padrão, a perspectiva
política-institucional na administração de Michel Temer é de retorno ao
discurso do Estatuto do Estrangeiro, um “muro do passado”, com práticas
flexibilizadas pela aprovação da nova de Lei de Migração, ainda não sancionada,
de autoria do atual chanceler Aloysio Nunes Ferreira, mas desconectada da
agenda oficialista.
Deste modo, apontamos para o agravamento das tensões em dois níveis:
1) o aumento do desemprego entre imigrantes e refugiados e suas remigrações,
sem percepção e agência governamental brasileira; e 2) a elevação dos discursos
xenofóbicos da população brasileira, originariamente multiculturalista e
desigual, reverberados em discursos de parlamentares e potenciais candidatos
à Presidência da República nas eleições gerais de 2018.
Inferimos, portanto, que a agenda migratória do governo de Michel Temer
não logra avanços estratégicos neste item que foi pauta da própria inserção
internacional do Brasil nas administrações passadas, além de relegar o tema
para debates desinstitucionalizados e retrocedentes com a não continuidade
da COMIGRAR e fóruns correlatos.
Como forma de homenagem à historiadora, demógrafa e antropóloga
Giralda Seyferth, concluímos e ratificamos a partir de sua citação direta o
cenário contemporâneo governamental brasileiro em relação às migrações
internacionais:
“Na atual conjuntura de globalização, os debates sobre a imigração de
trabalho, e a questão dos refugiados, mostram o quanto os deslocamentos
transnacionais ainda perturbam os Estados-nação que, paradoxalmente
precisam de mão-de-obra migrante, sobretudo aqueles países de capitalismo
avançado, com baixas taxas de natalidade. Significativamente, a imigração
qualificada não tem problemas. São os pobres que incomodam e é a eles que
a categoria imigrante se aplica.
A longa tramitação da nova lei de estrangeiros no Brasil mostra a dificuldade
em lidar com o tema da imigração no campo político. Ao percorrer a história
da imigração, percebe-se que os interesses do Estado estão acima dos ideais
nacionalistas e dos direitos humanos.
Não importa sua origem, o (i)migrante continua sendo considerado um outro
problemático, num mundo globalizado onde os transnacionalismo e os
localismos estimulam identidades territorializadas nem sempre aceitáveis
no campo político, e os deslocamentos mais expressivos continuam sendo
provocados por motivações de natureza econômica que, de certa forma,
trazem de volta o velho estigma da “3ª classe” (SEYFERTH, 2008).”

As migrações para o Brasil, e seus atores, parecem encontrar neste novo
diapasão governamental um muro do passado, ao invés de uma prometida
ponte para o futuro.

108

MIGRAÇÕES HISTÓRICAS E RECENTES

SUMÁRIO

Referências:
ALCKMIN, José Eduardo Rangel de et al. Ação de Investigação Judicial
Eleitoral. 2014. Disponível em: <http://static.psdb.org.br/wp-content/
uploads/2014/12/acaotse181214.pdf>. Acesso em: 16 abr. 2017.
ALTO COMISSARIADO DAS NAÇÕES UNIDAS PARA OS REFUGIADOS.
Perguntas e Respostas: Quem pode ser considerado refugiado?. 2016.
Disponível em: <http://www.acnur.org/portugues/informacao-geral/
perguntas-e-respostas/>. Acesso em: 15 abr. 2017.
AMORIM, Celso. Teerã, Ramalá e Doha: memórias da política externa ativa
e altiva. São Paulo: Benvirá, 2015. 520 p.
AMORIM, Felipe; MOTOMURA, Marina. Eduardo Cunha aceita pedido de
impeachment da oposição contra Dilma. 2015. Disponível em: <https://
noticias.uol.com.br/politica/ultimas-noticias/2015/12/02/eduardo-cunhaimpeachment.htm>. Acesso em: 16 abr. 2017.
ANDRADE, Gonzaga de. Polícia Federal realiza a deportação de centenas
de venezuelanos. 2016. Disponível em: <http://jornalroraimahoje.com.
br/index.php/brasil/policia/2118-policia-federal-realiza-a-deportacao-decentenas-de-venezuelanos>. Acesso em: 21 abr. 2017.
ARCARAZO, Diego Acosta; WIESBROCK, Anja (Ed.). Global Migration: Old
Assumptions, New Dynamics. Santa Barbara: Praeger, 2015.791 p.
BARROS, Rafaella. Especialistas analisam o documento ‘Uma ponte para
o futuro’, considerado o programa de governo de Michel Temer. 2016.
Disponível em: <http://extra.globo.com/noticias/economia/especialistasanalisam-documento-uma-ponte-para-futuro-considerado-programa-degoverno-de-michel-temer-19253499.html>. Acesso em: 21 abr. 2017.
BASTIA, Tanja. Should I stay or should I go? Return migration in times
of crises. Journal of International Development, Sheffield, v. 23, n. 4,
p.583-595, 28 abr. 2011. Disponível em: <http://onlinelibrary.wiley.com/
doi/10.1002/jid.1794/full>. Acesso em: 16 abr. 2017.
BEZERRA, Graziele. Roraima espera maior migração de venezuelanos
este ano. 2017. Disponível em: <http://agenciabrasil.ebc.com.br/geral/
noticia/2017-02/roraima-espera-maior-migracao-de-venezuelanos-esteano>. Acesso em: 15 abr. 2017.
BOLÍVIA CULTURAL. Imigrantes bolivianos fazem marcha e protestos em
SP: Agora reúnem suas reivindicações. 2013. Disponível em: <http://www.
boliviacultural.com.br/ver_noticias.php?id=2034>. Acesso em: 16 abr. 2017.
BRASIL. Lei nº 6.815, de 19 de agosto de 1980. Define a situação jurídica do
estrangeiro no Brasil, cria o Conselho Nacional de Imigração. Estatuto do
Estrangeiro. Brasília, 21 ago. 1980. Disponível em: <http://www.planalto.
gov.br/ccivil_03/leis/L6815.htm>. Acesso em: 15 abr. 2017.

109

MIGRAÇÕES HISTÓRICAS E RECENTES

SUMÁRIO

BRITO, Fausto. A transição demográfica no Brasil: as possibilidades e os
desafios para a economia e a sociedade. Texto para discussão CEDEPLAR,
Belo Horizonte, n. 318, p.1-28, 2007. Disponível em: <https://core.ac.uk/
download/pdf/6520080.pdf>. Acesso em: 21 abr. 2017.
CARVALHO, José Alberto Magno de; BRITO, Fausto. A demografia brasileira
e o declínio da fecundidade no Brasil: contribuições, equívocos e silêncios.
Revista Brasileira de Estudos de População, São Paulo, v. 22, n. 2, p.351369, jul. 2005. Disponível em: <http://www.scielo.br/pdf/rbepop/v22n2/
v22n2a10>. Acesso em: 21 abr. 2017.
CASTELO BRANCO, Iracema. The new immigrant workers: the “Brazilian
dream”. Panorama Internacional, Porto Alegre, v. 1, n. 3, p.31-36, 2016.
Disponível em: <http://panoramainternacional.fee.tche.br/en/article/osnovos-trabalhadores-imigrantes-o-sonho-brasileiro/>. Acesso em: 16 abr.
2017.
CASTLES, Stephen. Migration, Crisis, and the Global Labour Market.
Globalizations, [S.l.], v. 8, n. 3, p.311-324, jun. 2011. Disponível em:
<http://dx.doi.org/10.1080/14747731.2011.576847>. Acesso em: 16 abr.
2017.
CASTRO, Henrique Carlos de Oliveira de. Cultura Política Comparada:
democracia e mudanças econômicas: Brasil, Argentina e Chile. Brasília:
Verbena Editora, 2014. 140 p.
CAVALCANTI, Leonardo; OLIVEIRA, Antônio Tadeu de; ARAUJO, Dina (Org.).
A inserção dos imigrantes no mercado de trabalho brasileiro: Relatório
Anual 2016. Brasília: Observatório das Migrações Internacionais, 2016. 77
p. Disponível em: <http://obmigra.mte.gov.br/index.php/relatorio-anual>.
Acesso em: 15 abr. 2017.
CHARLEAUX, João Paulo. Qual a diferença entre visto humanitário
e refúgio. 2016. Disponível em: <https://www.nexojornal.com.br/
expresso/2016/06/20/Qual-a-diferença-entre-visto-humanitário-e-refúgio>.
Acesso em: 21 abr. 2017.
CORNELIUS, Wayne A.; TSUDA, Takeyuki. Controlling Immigration: The
Limits of Government Intervention. In: HOLLIFIELD, James Frank; MARTIN,
Philip L.; ORRENIUS, Pia M. (Ed.). Controlling immigration: a global
perspective. 3. ed. Palo Alto: Stanford University Press, 2013. p. 3-48.
DEPARTAMENTO DE MIGRAÇÕES DO MINISTÉRIO DA JUSTIÇA
E CIDADANIA. Ofício nº 10/2017/GAB DEMIG/DEMIG/SNJ/MJ.
[mensagem pessoal] Mensagem recebida por: <roberto.uebel@ufrgs.br>. em:
16 jan. 2017.
DUTRA, Cristiane Feldmann et al. A extinção do contrato de trabalho de
haitianos e a crise brasileira: aportes do Direito da Antidiscriminação.
Revista Signos, Lajeado, v. 37, n. 2, p.86-103, 23 dez. 2016. Disponível em:

110

MIGRAÇÕES HISTÓRICAS E RECENTES

SUMÁRIO

<http://dx.doi.org/10.22410/issn.1983-0378.v37i2a2016.1096>. Acesso
em: 16 abr. 2017.
FIGUEIREDO, Rubens (Org.). Junho de 2013: A sociedade enfrenta o
Estado. São Paulo: Summus Editorial, 2014. 160 p.
FORMENTI, Lígia; ALVES, Murilo Rodrigues; GADELHA, Igor. Disputa
por pastas já trava novo ministério. 2016. Disponível em: <http://www.
novonoticias.com/politica/disputa-por-pastas-ja-trava-novo-ministerio>.
Acesso em: 21 abr. 2017.
FUNDAÇÃO ULYSSES GUIMARÃES. Uma ponte para o futuro. 2015.
Disponível em: <http://pmdb.org.br/wp-content/uploads/2015/10/
RELEASE-TEMER_A4-28.10.15-Online.pdf>. Acesso em: 14 abr. 2017.
G1. Brasileiros no exterior fazem atos em apoio a manifestações. 2013.
Disponível em: <http://g1.globo.com/vc-no-g1/noticia/2013/06/brasileirosno-exterior-fazem-ato-em-apoio-manifestacoes.html>. Acesso em: 16 abr.
2017.
G1. Temer diz que há 95 mil refugiados no Brasil; dados oficiais
falam em 8,8 mil. 2016. Disponível em: <http://g1.globo.com/mundo/
noticia/2016/09/temer-diz-que-ha-95-mil-refugiados-no-brasil-dadosoficiais-falam-em-88-mil.html>. Acesso em: 15 abr. 2017.
GEORG UEBEL, Roberto Rodolfo. O imigrante como objeto, a fronteira como
um portão: como a mídia impressa percebe o imigrante haitiano e o papel
das fronteiras no Brasil e no Rio Grande do Sul. Tempo da Ciência, Toledo,
v. 23, n. 46, p.115-131, 2016. Disponível em: <http://e-revista.unioeste.br/
index.php/tempodaciencia/article/view/16132>. Acesso em: 16 abr. 2017.
HIGLEY, John; BURTON, Michael G.Democratic transitions and
democratic breakdowns: the elite variable. Austin: Institute of Latin
American Studies, University of Texas at Austin, 1988. 36 p.
JINKINGS, Ivana; DORIA, Kim; CLETO, Murilo (Org.). Por que gritamos
golpe?: para entender o impeachment e a crise. São Paulo: Boitempo, 2016.
174 p.
JORNAL DO BRASIL. PMDB e Temer ‘tem muita culpa’ por crise política,
diz Renan Calheiros. 2015. Disponível em: <http://www.jb.com.br/pais/
noticias/2015/12/16/pmdb-e-temer-tem-muita-culpa-por-crise-politica-dizrenan-calheiros/>. Acesso em: 16 abr. 2017.
LESBAUPIN, Ivo (Org.). O Desmonte da Nação: Balanço do Governo FHC. 4.
ed. Petrópolis: Vozes, 2003. 199 p.
LINZ, Juan J.; STEPAN, Alfred (Ed.). The Breakdown of democratic
regimes. Baltimore: John Hopkins University Press, 1978. 376 p.
MARTINE, George; NEIVA, Ivany Câmara; MACEDO, Marle. Migração,
crise e outras agruras. Trabalho apresentado no Encontro Nacional da

111

MIGRAÇÕES HISTÓRICAS E RECENTES

SUMÁRIO

Associação Brasileira de Estudos Populacionais, v. 4, 1984.Disponível em:
<http://www.abep.nepo.unicamp.br/docs/anais/pdf/1984/T84V03A10.
pdf>. Acesso em: 16 abr. 2017.
MARTINS, Lasier. #leidemigraçao. 2017. Disponível em: <https://www.
facebook.com/LasierMartinsOficial/posts/1512893718729687>. Acesso em:
21 abr. 2017.
MEJÍA, Margarita Rosa Gaviria; SIMON, Renel. Sonhos que mobilizam o
imigrante haitiano: biografia de Renel Simon. Lajeado: Univates, 2015. 72
p.
MINISTÉRIO DA JUSTIÇA. Caderno de Propostas pós etapa Nacional.
Brasília: COMIGRAR, 2014. 67 p. Disponível em: <http://www.participa.
br/articles/public/0007/6551/COMIGRAR_Caderno_de_Proposta_
PosEtapaNacional.pdf>. Acesso em: 28 nov. 2015.
MORAES, Isaias Albertin de; ANDRADE, Carlos Alberto Alencar de; MATTOS,
Beatriz Rodrigues Bessa. A imigração haitiana para o Brasil: causas e
desafios. Conjuntura Austral, Porto Alegre, v. 4, n. 20, p.95-114, out. 2013.
Disponível em: <http://www.seer.ufrgs.br/ConjunturaAustral/article/
view/35798>. Acesso em: 14 abr. 2017.
MOREIRA, Julia Bertino. Redemocratização e direitos humanos: a política
para refugiados no Brasil. Revista Brasileira de Política Internacional,
Brasília, v. 53, n. 1, p.111-129, jul. 2010. Disponível em: <http://dx.doi.
org/10.1590/S0034-73292010000100006>. Acesso em: 15 abr. 2017.
MOURA, Gilnei Luiz de; UEBEL, Roberto Rodolfo Georg. Políticas públicas
de imigração no Canadá e suas possíveis aplicações no Estado do Rio
Grande do Sul. Revista Signos, Lajeado, v. 37, n. 2, p.53-85, 23 dez.
2016. Disponível em: <http://dx.doi.org/10.22410/issn.1983-0378.
v37i2a2016.1085>. Acesso em: 15 abr. 2017.
OLIVEIRA, Antônio Tadeu Ribeiro de. La migración de retorno a Brasil
en el contexto de la crisis económica. Revista de Estudios Brasileños,
Salamanca, v. 3, n. 5, p.27-41, 2016. Disponível em: <http://www.revistas.
usp.br/reb/article/view/123025>. Acesso em: 16 abr. 2017.
PATARRA, Neide Lopes. Migrações internacionais de e para o Brasil
contemporâneo: volumes, fluxos, significados e políticas. São Paulo em
Perspectiva, São Paulo, v. 19, n. 3, p.23-33, set. 2005. Disponível em:
<http://dx.doi.org/10.1590/S0102-88392005000300002>. Acesso em: 21
abr. 2017.
PEDROSO, Vanessa Alexsandra de Melo; NASCIMENTO, Rosa Maria Freitas
do; ESTEVES, Juliana Teixeira. A inversão do movimento migratório
internacional no Brasil e o afluxo de mão de obra global. Duc In Altum Cadernos de Direito, Recife, v. 6, n. 9, p.137-162, 16 set. 2016. Disponível
em: <http://www.faculdadedamas.edu.br/revistafd/index.php/cihjur/
article/view/59>. Acesso em: 16 abr. 2017.

112

MIGRAÇÕES HISTÓRICAS E RECENTES

SUMÁRIO

PORTAL BRASIL. Itamaraty confirma suspensão da Venezuela do
Mercosul. 2016. Disponível em: <http://www.brasil.gov.br/economiae-emprego/2016/12/itamaraty-confirma-suspensao-da-venezuela-domercosul>. Acesso em: 15 abr. 2017.
RÉSEAU MIGREUROP. Atlas des migrants en Europe: Géographie critique
des politiques migratoires. Paris: Armand Colin, 2012. 144 p.
RODRIGUES, Julia de Souza; LOIS, Cecilia Caballero. A construção de uma
resposta à imigração irregular haitiana: uma análise sobre a formulação
da Resolução Normativa nº 97/12 no Conselho Nacional de Imigração
(CNIG). In: CONGRESSO NACIONAL DO CONPEDI, 23., 2014, João Pessoa.
Direito internacional e direitos humanos II. Florianópolis: CONPEDI,
2014. p. 66 - 91. Disponível em: <http://www.publicadireito.com.br/
artigos/?cod=ef926983fef6f9c7>. Acesso em: 15 abr. 2017.
ROSSETTO, Luciana. Haitianos não podem mais pedir visto como
refugiados no Brasil. 2011. Disponível em: <http://g1.globo.com/brasil/
noticia/2011/02/haitianos-nao-podem-mais-pedir-visto-como-refugiadosno-brasil.html>. Acesso em: 15 abr. 2017.
RÜCKERT, Aldomar; CARNEIRO FILHO, Camilo; UEBEL, Roberto.
Transborderings in South America: Some Examples of Recent Researches.
In: COLLOQUE INTERNATIONAL DU CIST, 3., 2016, Grenoble. Proceedings
du 3e colloque international du CIST. Grenoble: Collège International des
Sciences du Territoire, 2015. p. 421 - 428. Disponível em: <https://hal.
archives-ouvertes.fr/hal-01353683>. Acesso em: 16 abr. 2017.
SEYFERTH, Giralda. Colonização e Política Imigratória no Brasil Imperial. In:
SALES, Teresa; SALLES, Maria do Rosário R. (Org.). Políticas migratórias:
América Latina, Brasil e brasileiros no exterior. São Carlos: EdUFSCar, 2002.
p. 79-110.
SEYFERTH, Giralda. Imigrantes, estrangeiros: a trajetória de uma
categoria incomoda no campo político. In: REUNIÃO BRASILEIRA DE
ANTROPOLOGIA, 26., 2008, Porto Seguro. Anais da 26ª Reunião Brasileira
de Antropologia. Brasília: Aba, 2008. p. 1 - 20. Disponível em: <http://
www.abant.org.br/conteudo/ANAIS/CD_Virtual_26_RBA/mesas_redondas/
trabalhos/MR 12/giralda seyferth.pdf>. Acesso em: 21 abr. 2017.
SILVA, César Augusto S. da. Política migratória brasileira para refugiados
(1998-2014). Curitiba: Íthala, 2015. 312 p.
SILVA, Sidney A. da; ASSIS, Glaucia O.Em Busca do Eldorado: O Brasil
no Contexto das Migrações Nacionais e Internacionais. Manaus: Editora da
Universidade Federal do Amazonas, 2016. 347 p.
SILVEIRA, Fernão. FHC oferece abrigo no Brasil a refugiados afegãos.
2001. Disponível em: <http://www.dgabc.com.br/Noticia/182317/fhcoferece-abrigo-no-brasil-a-refugiados-afegaos>. Acesso em: 15 abr. 2017.

113

MIGRAÇÕES HISTÓRICAS E RECENTES

SUMÁRIO

STUENKEL, Oliver. Post-Western World: How Emerging Powers Are
Remaking Global Order. Cambridge: Polity, 2016. 180 p.
THUSWOHL, Maurício. Brasileiros no exterior organizam Conferência
Nacional de Migração. 2010. Disponível em: <http://www.redebrasilatual.
com.br/cidadania/2010/12/brasileiros-do-exterior-estruturam-conferenciade-migracao>. Acesso em: 15 abr. 2017.
UEBEL, Roberto Rodolfo Georg; RÜCKERT, Aldomar Arnaldo. Perfil
imigratório do Estado do Rio Grande do Sul nas primeiras décadas do
século XXI. Revista Signos, Lajeado, v. 37, n. 2, p.124-156, 23 dez.
2016. Disponível em: <http://dx.doi.org/10.22410/issn.1983-0378.
v37i2a2016.1105>. Acesso em: 14 abr. 2017.
UEBEL, Roberto Rodolfo Georg. Análise do perfil socioespacial das
migrações internacionais para o Rio Grande do Sul no início do século
XXI: redes, atores e cenários da imigração haitiana e senegalesa. 2015.
248 f. Dissertação (Mestrado) –Programa de Pós-Graduação em Geografia,
Universidade Federal do Rio Grande do Sul, Porto Alegre, 2015. Disponível
em: <http://hdl.handle.net/10183/117357>. Acesso em: 16 abr. 2017.
UEBEL, Roberto Rodolfo Georg. International Migrations to Brazil in the 21st
Century: Profile, Outlook and Trends. Population Review, Fernley, v. 56, n.
1, p.46-73, 2017.
VIZENTINI, Paulo Gilberto Fagundes. De FHC a Lula: uma década de
política externa. Civitas: Revista de ciências sociais, Porto Alegre,
v. 5, n. 2, p.381-397, jul. 2005. Disponível em: <http://hdl.handle.
net/10183/144014>. Acesso em: 15 abr. 2017.

114

MIGRAÇÕES HISTÓRICAS E RECENTES

SUMÁRIO

3 Educação

115

MIGRAÇÕES HISTÓRICAS E RECENTES

SUMÁRIO

OS IRMÃOS MARISTAS NAS ÁREAS DE COLONIZAÇÃO ALEMÃ DO
RIO GRANDE DO SUL
Allanderson Aloisio Ferreira Bueno1
Tiago Soares Marques2
Entre os primeiros colonos alemães que se estabeleceram no Rio Grande
do Sul, na primeira metade do século XIX, havia a preocupação de que seus
filhos fossem educados em língua portuguesa, para efeitos de uma melhor
adaptação à nova terra. Porém o governo imperial na época não conseguia
suprir as necessidades no setor educacional.
Essa missão acabou recaindo sobre as ordens religiosas. Sendo o
Instituto dos Irmãos Maristas, um dos responsáveis pelo avanço educacional
nas regiões de colonização alemã. Os Irmãos Maristas são uma congregação
religiosa fundada na França em 1817, cujo trabalho na Igreja Católica é a
educação. Trata-se, portanto, de uma congregação educacional.
Em 1832, escrevendo a um cunhado, Matias Frensem, colono alemão se
queixava:
“O que nos falta aqui são unicamente escolas e igreja. As missas às quais
podemos assistir são celebradas em Santana do Rio dos Sinos e em São
Leopoldo; esta localidade dista daqui sete, e aquela quatro léguas, por
estradas mal cuidadas, e em épocas chuvosas quase intransitáveis.
Também há grande falta de escolas primárias; as poucas que existem são
tão distantes que não podemos mandar para lá nossos filhos, e nos vemos
obrigados a dar-lhes alguma instrução em casa” (WILLEMS, 1980, p. 274).

Sem poder contar com a ajuda do governo imperial, os colonos decidem
por resolver o problema criando escolas particulares, se valendo de um
membro da comunidade que fosse mais capacitado. Inicialmente as aulas
eram ministradas em casa particulares, depois em fundações erigidas junto
as capelas ou na própria capela. Geralmente as aulas eram ministradas em
português e alemão.
A formação que as crianças recebiam, era completamente rudimentar.
Os lugares que possuíam escolas, em precariedade, as mantinham pelo tempo
máximo de dois anos. Relatos de viajantes, descreviam as crianças como
saudáveis, porém sem formação espiritual. Ainda assim, com todas essas
dificuldades os colonos conseguiram evitar o analfabetismo (DREHER, 2008,
p. 38).
Dessa forma nas últimas décadas do século XIX, os jesuítas e outras
ordens religiosas, começam a abrir escolas para atender os filhos dos colonos.
1

Graduando em História Licenciatura pela ULBRA – Canoas e estagiário do Centro de
Patrimônio e Espiritualidade Marista.

2

Graduando em História Licenciatura pela ULBRA – Canoas e Bolsista de Iniciação à
Docência – Capes.
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Na sequência já nos primórdios da República se inicia um movimento de
preservação da língua alemã na escola. Ela é vista como elemento importante
na preservação da fé e dos valores da etnia germânica. Essa ideia é propagada
pelo governo alemão e por líderes intelectuais e eclesiásticos dessa mesma
nacionalidade (AZZI,1997, p.236).
Martin Dreher (1978, p. 39) aponta que:
No ambiente brasileiro, os imigrantes alemães estavam desde o início em
situação de marginalidade. As povoações teutas surgiram geralmente em
regiões pouco povoadas, e por esse motivo, o contato com a população já
estabelecida no país era mínimo. Elementos da cultura brasileira só eram
adotados quando se via neles alguma vantagem. Surgiram povoações
etnicamente homogêneas, nas quais a língua e as tradições puderam ser
preservadas.

Sobre a germanidade no Rio Grande do Sul, Renè E. Gertz (1990, p. 207)
afirma:
O termo germanismo está no lugar de Deutschtum e se refere à ideologia
difundida com maior intensidade desde fins do século XIX, destinada a
preservar a identidade étnica e cultural dos teutos.
Em maior ou menor grau, esta ideologia estava representada em quase todas
as organizações eclesiáticas, educacionais e esportivas da zona colonial,
e muitas vezes determinava sua linha de atuação. As diferentes posições
germanistas podem ser localizadas num continuum, onde a partir de certo
ponto a designação germanismo perde seu sentido. Uma delimitação clara
não é fácil, mas penso que se deve fazer falar em germanismo enquanto há
um empenho consciente em preservar a identidade étnica e cultural.

Segundo Azzi (1997), as autoridades eclesiásticas tiveram a iniciativa
na vinda dos irmãos maristas ao Rio Grande do Sul, mas parcela dessa
responsabilidade se deve a colaboração indispensável dos congressos
católicos, que desde 1896, reunia a cada dois anos as lideranças católicas
em um congresso geral de nome Katholiken Versammlung. O terceiro desses
congressos, realizado em Santa Catarina de Feliz, município de Caí, de 24 a
26 de fevereiro de 1900, deixou acordado que as crianças deveriam prosseguir
estudando mesmo após terminarem a primeira comunhão. Considerando que:
“do decreto de Pio X, sobre a Comunhão precoce; as crianças frequentavam,
dos 8 aos 12 anos, 4 “classes” primárias, sendo este ciclo escolar encerrado
pomposamente pela Primeira Comunhão” (DAMIÃO, 1950, p.21).
Para o Deutsches Volksblatt,3 de 16 de março de 1900, essas escolas
eram de imprescindível necessidade, pois:

3

Deutsche Volksblatt foi um periódico editado na cidade brasileira de São Leopoldo.
Idealizado pelos jesuítas e impresso em uma pequena impressora manual trazida da
Europa, foi editado inicialmente por Jakob Dillenburg, que também trabalhava como
tipógrafo, impressor e expedidor do jornal, até 1874. Depois a direção foi assumida pelo
padre Mathias Müsch. O jornal ocupava inicialmente uma pequena casa no jardim do
colégio dos padres jesuítas em São Leopoldo. RIGO, Kate Fabiani. Conflitos e identidades:
a ação Marista nos núcleos teutos do Rio Grande do Sul. EDIPUCRS, 2007.
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1 – Para que homens da colônia se capacitem de defender, se preciso for, os
direitos dos colonos e lhes sirvam de guias;
2 – Porque o progresso da época faz com que não só nas cidades mas
igualmente no interior se manifeste o desejo sempre crescente de maior
ciência;
3 – Porque a nossa Fé Católica tanto mais lucra e brilha quanto mais seus
filhos forem cultos.

Ainda no Deutsches Volksblatt, de 16 de março de 1900 se apresenta
resolução final:
O III Congresso Geral dos Católicos Alemães do Rio Grande do Sul está
convencido da grande importância, para todos os habitantes alemães
dessa Diocese, de mais ampla cultura popular. Decide, por isso, perpetuar
a passagem do presente centenário que, segundo o ensino da Luz da
Cristandade, S.S o Papa Leão XIII, há de ser uma manifestação da misericórdia
de Jesus Cristo, nosso divino Senhor e Salvador e a perpetua efetivamente
pela fundação de uma escola complementar (Fortbildungsshule) para o povo
católico alemão.

Desta forma depositou-se sobre a pessoa do Pe. Rudgero Stenmanns,
SJ, vigário de Bom Princípio, os acertos com o Ir. Théophane Durand, Superior
Geral dos maristas, na França, de 1883 a 1907, que trariam os religiosos ao
estado.
Em carta ao Pe. Stenmanns, Ir Théophane, em 19 de outubro de 1887,
dá seu parecer à solicitação:
“Acabo de receber do Revmo. Pe. De Prées, de Arlon, a participação do vosso
desejo de entrar em relação conosco para a fundação de uma escola alemã
em Bom Princípio, no Brasil.
Envio-vos, anexo a esta, um projeto que vos dará informes sobre nosso
Instituto, sua finalidade e algumas condições para a fundação. Não fixei,
neste prospeto, a retribuição anual a ser dada aos Irmãos por desconhecer
o custo de vida no Brasil.
Rogo-vos, pois, Revmo. Padre, queirais mandar-me todos os dados que
julgardes úteis para a projetada fundação na cidade (sic) de Bom Princípio,
os meios de aí chegar e as condições de existência da escola. ” 4

Em carta de 20 de janeiro de 1898, Pe. Rudgero expõe a situação ao
superior-geral, que em 2 de abril o respondeu:
Reverendíssimo Padre.
Ao regressar de uma viagem de quase dois meses que fiz pela Argélia e
Espanha em visita aos Irmãos, encontrei aqui a vossa estimada carta de
20 de janeiro passado em que trataste da fundação de uma escola em Bom
Princípio.
Li com muito prazer os numerosos pormenores que tão gentilmente me
fornecestes a respeito da fundação. Convenceram-me do bem que os Irmãos
fariam ao simpático povo de Bom Princípio e do desenvolvimento que aí
poderia ter a obra deles. E seria com prazer que aceitaríamos a missão
4

DAMIÃO, Ir. Eugênio. Histórico da Província do Brasil Meridional 1900-1950. Porto Alegre,
1950, p.23.
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com cuja vossa oferta tanto nos honrais, se tivéssemos Irmãos do idioma
alemão suficiente formados para lhes confiarmos a obra. Bem recente é
nosso noviciado alemão e os Irmãos, que já nos forneceu, necessitam de
experiência para poder assumir a direção de uma escola num país de missão.
Devo acrescentar, Revmo. Padre, que em Bom Princípio os Irmãos estariam
isolados e não poderiam ser visitados como as nossas Constituições o
exigem.
Já temos uma casa no Brasil, em Congonhas do Campo, e tencionamos
estabelecer, em breve, outras ainda. Quando estas fundações, estiverem
realizadas, terá desaparecido o impedimento supra, pois, ser-nos-á possível
delegar, então, um Irmão para, anualmente, visitar todas essas casas.
Expressando-vos o meu pesar em não vos poder atender desde já e
encomendando-me a vossas santas preces, renovo-vos a homenagem... ”5

Pe. Stemanns agia em acordo com seu superior eclesiástico, D. Cláudio
José Gonçalves Ponde de Leão, que segundo a circulares maristas registram
de 7 de setembro de 1897, a “Visita de S. Excia. D. Gonçalves, Bispo do Rio
Grande do Sul, Brasil, com o fim de obter Irmãos para sua diocese. ”6
No tomo X da Circulaire, Ir. Augustális se manifesta sobre o assunto:
No mês de agosto – dia 15 – de 1899, S. Excia. Ponce de Leão, Bispo de Porto
Alegre, voltando de Roma, se deteve em Saint-Genis-Laval para pedir Irmão,
tratando assim de cumprir uma das resoluções que em Roma, acabava de
tomar o Episcopado da America do Sul: promover pela boa organização
e funcionamento de seminários e casas de educação em que o ensino da
religião teria um lugar saliente.
Na mesma época, os Padres Jesuítas, diretores de vários colégios e
encarregados das paróquias teutas do Estado do Rio Grande do Sul, pediram
Irmãos para auxiliá-los, quer como professores em seus colégios, quer como
educadores nas paróquias7

É nesse contexto que os Irmãos Maristas c c chegam ao estado no
ano de 1900. Nas pessoas do Ir. Weibert (Auguste Marx), Ir. Marie-Berthaire
(Pierre Redt) e Jean Dominici (Johann Fattler). Vindos da França, da região
da Àlsacia-Lorena, onde foram visitados pessoalmente pelo Ir. Théophane
Durand, pois era sabido que nessa localidade haviam diversos conhecedores
da língua alemã (HENZ, 2000).
Tendo em vista os entendimentos realizados entre os jesuítas e maristas
franceses anteriormente, ficou acordado que a primeira escola para a formação
complementar seria fundada na paróquia de Bom Princípio.
Em 16 de agosto, duas semanas após sua chegada, os três irmãos
assumem a direção da escola paroquial. No início do trabalho, a comunidade
alemã, ajudou na manutenção dos Irmãos, pois as aulas só seriam pagas ao
5

IR. EUGÊNIO DAMIÃO. Histórico da Província do Brasil Meridional 1900-1950. Porto
Alegre, 1950, p.24.

6

IR. EUGÊNIO DAMIÃO. Histórico da Província do Brasil Meridional 1900-1950. Porto
Alegre, 1950, p.24.

7

IR. EUGÊNIO DAMIÃO. Histórico da Província do Brasil Meridional 1900-1950. Porto
Alegre, 1950, p.24-25.
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final de cada trimestre. Por intermédio do Pe. Stenmanns SJ, a escola pública
também foi entregue para os irmãos, para que se melhorasse a situação
econômica dos educadores.
Antes de assumir a direção dessa escola pública, o Ir. Weibert teve que se
submeter a exames prescritos. Mas acabou sendo convidado para participar
da banca como examinador dos outros candidatos às vagas do ensino oficial.
Em 10 de outubro de 1901, ele recebeu o ofício que o nomeava professor da
escola de Bom Princípio. A escola pública passou a funcionar no mesmo local
da escola paroquial. Ao final do ano o método de ensino marista se mostrava
eficiente nos exames realizados nas duas classes mais elevadas, onde os
alunos fizeram provas de português, alemão, geografia e cálculo.
A segunda turma de maristas, vinda da França chega perto do Natal
de 1901. Em 10 de fevereiro de 1902 desembarcam mais quatro irmãos no
estado.
Em 1902, já sob a direção do Ir. Paulino, começam as construções do
colégio que seria destinado à formação complementar. Em 19 de outubro do
mesmo ano inaugura-se o Colégio Sagrado Coração de Jesus. Segundo Ir.
Damião (1950), ainda na França, Ir. Weibert chamava a obra que realizariam
de “um milagre do Sagrado Coração de Jesus.
Em 1903 o número de alunos elevou-se a 100, sendo 41 pensionistas e
59 externos. Desses, 48 frequentavam a escola paroquial.
Em dezembro de 1909, o colégio Sagrado Coração de Jesus começou a
promover cursos especializados para formação de professores. As aulas eram
ministradas pelos Imãos Fritz, Emanuel, Emílio Cesário e Estanislau José.
Em 1910 os Maristas compram o Colégio Sagrado Coração de Jesus.
Ao discursar na solenidade, o pároco jesuíta insistia pela manutenção do
germanismo que a obra tinha desde sua fundação original (AZZI, 1997, p.250).
A escola pública que estava nas mãos maristas, foi fechada em 1913,
nesse ano o Colégio Sagrado Coração de Jesus possuía 110 alunos e no fim
desse ano foram diplomados os primeiros cinco alunos do curso comercial.
Em 1917 assume como diretor o Ir. Adriano, que promoveu o estudo
intensivo do português. Nas celebrações do centenário da Independência, em
1922, contou com benção, hino, hasteamento da bandeira nacional e discursos
comemorativos a data, além de um desfile festivo pela localidade.
A partir de Bom Princípio os maristas se espalham por diversas áreas
com colonização alemã. Em alguns lugares as atividades foram breves devido
às condições não serem favoráveis. Em Taquara no ano de 1904, foi fundado o
Colégio São Luiz. Em 1906, lá trabalhavam três irmãos, atendendo 90 alunos.
Em 1908 foi fechado a obra por falta de amparo econômico.
Em Cruz Alta, foi fundado o Colégio São José, em 1904. Em 1906
atendia 80 alunos. As atividades foram encerradas em 1915, pelo Provincial
Ir. Livino. Ir. Geraldo fundou em 1912 em Caí o Colégio São José, mas em
1921 as atividades foram encerradas. Em 1913, sob orientação dos jesuítas
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foram iniciados os trabalhos na escola paroquial São Luís em Estrela, mas os
maristas se retiram em 1920.
Em Porto Alegre no ano de 1902, foi aberta a Escola São José, pelo Ir.
Berthaire. Nesse ano 80 alunos matriculam-se. Os resultados do primeiro
trimestre são relatados pelo redator do periódico católico alemão:
Convencemo-nos, nós e o grupo de outros homens grados presentes
sábado passado, de que os progressos feitos com tais mestres são dignos
de aplausos... Da boca do sr. diretor Pe. Aloísio Kades, S.J., ouvimos que os
jovens não somente recebem instrução, senão também uma sólida formação
para serem na vida homens úteis e prestimosos à sociedade.
Em síntese, ótima a impressão que colhemos na Escola São José e fazemos
votos que prospere sempre mais.8

Após o Ir. Berthaire, o colégio foi ainda d foi dirigido pelos irmãos Fritz,
Emanuel, Emílio Cesário, Adriano, Rodolfo Abel e Mário Dierón.
Em 1921, os maristas avaliavam a obra como próspera:
A escola São José e a igreja do mesmo nome tornaram-se por assim dizer o
ponto de confluência da colônia alemã da capital.
Repartiram-se os 300 alunos em seis aulas. Muitos protestantes; submetemse, porém, ao regulamento sem dificuldade. Converteram-se para além de
uma dezena. Os católicos são assíduos aos sacramentos.
Uma associação de antigos alunos, cujos estatutos receberam a aprovação
de S. Exa. D. João Becker, arcebispo metropolitano, possui sede própria
num local reservado pela sociedade para essa finalidade. Em janeiro
de 1921, contava com 221 membros. Entre esses é que se recrutaram
os componentes de um orfeão que executa belos cantos na igreja e uma
congregação mariana, dirigidos pelo Revmo. Padre Vigário.
Atestam os irmãos que 70% dos ex-alunos perseveram na prática de seus
deveres religiosos. Muitos afiliaram-se ao Apostolado da Oração e à Confraria
do Santo Rosário.
A escola São José, que satisfaz a uma necessidade de Porto Alegre, já realizou
grande bem, prosseguirá na realização de maior bem ainda.9

Os maristas se retiram da obra em 1924, devido ao descontentamento
por parte da comissão escolar, por não se alinharem com as propostas maristas
e a relação desta com defesa da germanidade.
Em 1908, quatro maristas chegaram a Lajeado, sob a direção do Ir.
Domingos. Em fevereiro de 1912, assumiu a paróquia o Pe. Emilio Reichmuhl.
Nesses anos denúncias recaíram sobre o irmão diretor, acusado de ter tratado
incorretamente um aluno. O vigário descontente, endereçou uma carta ao
superior marista no Brasil, manifestando seu desapontamento e expressando
sempre uma postura fundamental em defesa da germanidade.
Em 1918, em decorrência da guerra mundial, os maristas sentiram uma
falta de liberdade no exercício de suas funções. Tentaram alugar o prédio para
8

Deutsches Folksblatt, 2 de setembro de 1902.

9

Bulletin, VII, junho de 1921, p. 453.
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que se achassem em maior liberdade, ato esse, desaprovado pelo vigário.10
Em visita ao colégio, em novembro de 1919, D. João Becker desaprovou o fato
de, durante a missa, os alunos os terem cantado somente em língua alemã.
A pressão do arcebispo, promoveu uma nova assinatura de contrato entre o
provincial e o vigário Pe. Oscar Zoller, que trouxe uma maior liberdade aos
maristas.
A escola paroquial de Santa Cruz do Sul, recebeu os primeiros maristas em
janeiro de 1903. Em março de 1905, o número de alunos já havia ultrapassado
uma centena, e contavam também com crianças protestantes entre eles. Em
1913 os maristas adquirem a escola. No ano seguinte introduzem os cursos
comerciais e o pensionato atinge o número de 22 internos. Em relatório de
junho de 1921, Ir. Odulfo, manifestou seu contentamento. Haviam 182 alunos
no curso primário, desses 42 eram internos.
Os maristas chegam em Novo Hamburgo em 1914, Ir. Ulrich, Ir. José
Adalberto, Ir. João Damásio e Adriano, para a fundação do colégio São Jacó.
No primeiro ano, a matrícula regista 96 alunos, sendo 32 internos. Em 1920
foram registrados 186 alunos, desses, 103 alunos internos. Em 1918, o colégio
foi fechado e transformado em hospital provisório, devido a gripe espanhola.
Ao visitar o colégio em 1922, D. João Becker lançou palavras de animação
para o prosseguimento da ação educativa.
Dentro desse universo de cooperação, aconteciam embates, devido à
defesa da germanidade. Nem a fé católica era capaz de amenizar o fato de que
as ações educativas eram realizadas por franceses. Essa crise se acirra na
Primeira Guerra Mundial. Segundo Ir. Damião (1950, p. 101):
Decepcionou, de certo modo, aos homens de influência o fato dos irmãos
maristas serem franceses, embora vindos de Lorena. A cláusula concessiva
sossegou-os um tanto, ao menos no início.
Quando notaram que os religiosos ensinavam, no colégio, além do alemão e
do português, ainda o francês, ficaram por assim dizer mais atentos à sua
ação.

Quanto as tensões que fecharam a Escola São José de Porto Alegre, Ir.
Damião (1950, p.136) ressalta:
Guiados pelo Deutschum, porém, os mantenedores dela não concordavam
com a orientação seguida pelo corpo docente em algumas questões. E eis
que inesperadamente chega de Roma ao irmão Diógenes, superior geral,
uma carta escrita em Porto Alegre e que solicitava religiosos professos para
dirigir a Escola São José nessa cidade. É que o autor ou os autores dessa
carta em nome da St. Josephmeinde procuravam substituir por lentes de
outra congregação os que lecionavam na escola São José.

10 AZZI, Riolando. História da Educação Católica no Brasil. SIMAR: São Paulo, 1997, p. 255.

122

MIGRAÇÕES HISTÓRICAS E RECENTES

SUMÁRIO

CONCLUSÃO
A presença marista nas áreas de colonização alemã representa, além de
tudo, o interesse dos antigos colonos na formação integral, promovida pela
congregação. Os entraves de língua, costumes e nacionalidades representam
os distintos momentos que a congregação, e também os colonos alemães,
sofreram antes, durante e depois da Primeira Guerra. O clima de revanchismo,
os alinhamentos dos educadores as propostas nacionais de educação, as
alianças com líderes nacionalistas, entre outros tantos fatores, contribuíram
para diversos momentos de tensão e também de encerramento de trabalhos. Os
maristas se alinham em primeiro momento, mas com o clima tenso da Primeira
Guerra e com os convênios que descreviam a abordagem de trabalho sofrendo
pressões para mudanças, eles assumem uma postura mais institucional e
nacionalista. Em detrimento do Deutschum, que os trouxe ao Brasil.
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ESCOLAS ÉTNICO-COMUNITÁRIAS / IMIGRANTES ALEMÃES
Carmen Beatriz Pereira Leal1

Introdução
O trabalho mostra um estudo das escolas étnico comunitárias dos
imigrantes alemães no Rio Grande do Sul. Nos estudos realizados notou-se
que existia uma grande preocupação quanto à escolaridade. Os imigrantes
mostraram iniciativas para o importante processo de escolarização,
entendendo a importância desta para as diversas comunidades existentes. A
Igreja, era um elemento muito forte, objetivava organizar reuniões e planejar
o bom desenvolvimento das escolas étnico comunitárias. Os imigrantes em
nenhum momento tiveram dúvidas a respeito de pertencer à nação brasileira,
demonstravam uma importante concepção de cidadania, com um enorme
comprometimento com a região até então habitada. O material usado nas
escolas tinha como objetivos formar sujeitos comunitários, voltados para a
cidadania. Nas escolas, era importante o entrosamento com o idioma alemão,
pois a língua fazia parte do cotidiano, tanto na família como nos grupos sociais.

Desenvolvimento
No século XIX, o Brasil ainda tinha escravidão, a economia era agrícola,
com uma monocultura exportadora. Com a vinda da Família Real, foi pensado
trazer o imigrante branco, havendo por parte do governo uma preocupação
geopolítica com as fronteiras do sul, que eram constantemente invadidas.
Oficialmente, porém no Rio Grande do Sul, a colonização alemã, iniciou na
região à margem esquerda do Rio dos Sinos, antiga Feitoria de Linho Cânhamo.
Depois de uma longa travessia perigosa, muitos não conseguiram chegar
devido aos inúmeros problemas que tiveram que enfrentar, como desvios de
rota, tempestades, falta de alimentos e água,bem como a permanência no mar
em torno de três ou quatro meses, etc. Estes imigrantes desembarcaram em
Porto Alegre,onde depois foram enviados para a região até então combinado.
Quando chegaram no local, muita surpresa,nada encontraram no local,os
imigrantes ficaram distantes do centro mais aproximado, cerca de trinta ou
quarenta quilômetros. Após todos os problemas vivenciados após a viagem,
não foram poucos outros que encontraram no local de destino, como os índios
que vão expulsar o povo que chegava, enchentes, animais selvagens, doenças
e outros.
A imigração foi fundamental para garantir a ocupação do espaço
territorial no sul do país. Nas palavras de Skidmore (1976) houve objetivos
para trazer o imigrante branco, que juntamente com os ideais do liberalismo,

1
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tanto de ordem econômicas como políticas, estavam aqui representados pela
elite cultural do Brasil.
Aos colonos foram prometidas terras (150 morgem = 77 hectares),
sementes, ferramentas, auxílio financeiro (dois anos), gado e nacionalidade
brasileira. Havia no governo a ideia de estimular o trabalho livre em substituição
ao trabalho escravo. Entre os anos de 1819 e 1947, o Brasil recebeu em
torno de 4.900.000 imigrantes de diversas etnias. Na trajetória dos vários
estudos que se referem à educação brasileira, foi registrada uma importante
e única história das escolas comunitárias dos imigrantes alemães. Como os
italianos, japoneses, poloneses e alemães estes imigrantes foram habitar áreas
rurais, onde iniciaram a formar seus espaços com marcas étnicos-culturais,
organizando assim as escolas chamadas de comunitárias. Podemos dizer que
houve por parte destes imigrantes um grande comprometimento na busca de
escolas públicas, sendo que foi a partir do ano de 1890, um momento intenso
da imigração,o Brasil mostrava um quadro pequeno no espaço escolar. Não
existindo uma política governamental voltada para a educação,os imigrantes
buscaram soluções com a abertura das escolas étnicas.
Nas regiões oriundas de imigrantes, italianos, poloneses e alemães
um elemento individualizado e importante era a religião, juntamente com a
educação até o final do século XVIII, pois objetivavam a formação de bens
cristãos, sendo o ensino da catequese um ponto fundamental. O professor teria
que ter raízes no povo, além de viver na comunidade, com fortes laços com a
religião, pois mesmo existindo conflitos entre Estado e Igreja, no que trata a
educação, os estudos sempre vão precisar ser um tema melhor pesquisado.
As escolas étnicas comunitárias demonstravam singulares diferenças.
Organizavam-se em escolas em escolas étnicos- comunitárias nas áreas
rurais, escolas de ordem religiosas e escolas urbanas. As escolas denominadas
como étnico- comunitárias, situadas na zona rural, foram organizadas pelas
comunidades de imigrantes, pois tinham em sua bagagem, os costumes e
a língua, sendo aspectos que faziam parte da sua etnia. Já as escolas de
ordens religiosas estavam ligadas aos espaços urbanos confeccionais, com
compromissos de formar lideranças. As escolas urbanas traziam a laicidade,
quem as mantinham eram os imigrantes, pois organizavam-se em associações,
vindos das profissões liberais do comércio e das indústrias aqui existentes.
As escolas públicas não estavam disponíveis, como acima foi
mencionado, portanto, os imigrantes que chegaram de países com tradição
escolar, começaram a organizar as escolas comunitárias. O Brasil chegou a ter
em torno de 2500 escolas étnicas em 1930, destas 1579 eram de imigrantes
alemães (LEHRERKALENDER, 1931).

Escolas Étnico-Comunitárias
As escolas primárias que foram fundadas pelos imigrantes alemães, que
chegaram ao sul do país, a partir do século XIX, mostram estas escolas como
um grupo social, importante à manutenção das individualidades étnicas, pois
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trazia em seu bojo a preservação do idioma do país de origem. De acordo com
Kreutz:
A opção por uma etnia como uma categoria de análise em educação não
se opõe nem substitui as categorias de classe, de gênero e outros. Ajuda,
sim a ampliar a ótica de análise, com potencialidade para detectar aspectos
da trama das ações e das relações humanas de vivências e simbologias.
Significa um avanço no esforço metodológico que ajuda a compreender de
que forma o processo educacional e escola tem se desenvolvido em relação
a diferenciação cultural (KREUTZ, 1990, p. 80).

As escolas tinham uma conotação fortemente étnica. O Brasil foi o país
com maior número de escolas étnicas na América, embora tivesse um fluxo
relativamente pequeno de imigrantes (24%), estes se dirigiam à América do
Sul, organizando este modelo de escolas. Os professores partiam da realidade
dos alunos, pois assim poderiam ajudá-los e prepará-los, pois o currículo
além de atender às especificidades nacionais, também traziam vários aspectos
da cultura do país de origem. O uso da língua alemã, era o cotidiano tanto nos
grupos sociais como nas famílias. As escolas alemãs promoveram uma rede
comunitária no processo de educação. Estes núcleos se organizavam entre
80 e 100 famílias em torno de um centro, com infra- estrutura de artesanato,
comércio e atendimento religioso (KREUTZ, RBE, Set./Out./Nov./Dez. 2000
nº 15, p. 159).
Muito importante mostrar alguns aspectos do processo de nacionalização
neste momento, o mesmo aconteceu de modo progressivo, buscavam a
nacionalização das várias escolas étnicas, foram inauguradas escolas
públicas, nos locais onde já existiam as escolas étnicas. Após o processo de
nacionalização, tanto Igreja como Estado que anteriormente demonstravam
pontos antagônicos em relação à competência da escola,ou seja quem deveria
ser o responsável pelas mesmas,diminuíram as diferenças,levando a Igreja
a reconhecer o direito do Estado no ensino,a partir daí iniciou-se a criação
de convênios,onde a Igreja buscava a promoção das escolas,também foram
suspensos os vá castigos que eram aplicados para os pais que mandassem
seus filhos para freqüentar as escolas.
Geralmente as aulas eram um mesmo espaço, havia uma ou duas
classes, divididas em até quatro seções, funcionavam de segunda a sábado,
no horário das 8 até às 12 horas. Importante mostrar que as escolas dos
imigrantes alemães, contemplavam os seguintes elementos: a distribuição
gratuita de livros, bolsas de estudo para crianças pobres e formação dos
professores. O governo das províncias demonstrava uma grande preocupação
com estas escolas. De acordo com Paiva (1987), no nosso Estado houve uma
remuneração para os professores que ministravam aulas de português,
também a contratação de professores para ensinarem nas escolas públicas,
localizadas na região colonial. Com o advento da Lei nº 579 do ano de 1864,
era mostrado o interesse de incentivar a língua de nosso país. O conteúdo
do material didático e livros de literatura formavam sujeitos comunitários,
envolvidos com a cidadania. Nos primeiros anos de escolaridade, era ensinado
a escrita, a leitura e os cálculos, sempre acompanhado do ensino religioso.
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Houve uma grande difusão e produção de material didático específico para
as escolas teuto-brasileiras, adequada aos seus objetivos. Foram na época
produzidos acima de 150 manuais didáticos para o uso nas escolas teutobrasileiras (KREUTZ, RBE, 2000, nº 25).
O ensino da língua portuguesa começava no 3º ano, eram ministradas
aulas de acordo com o livro publicado na época “Sabe falar português”,
exercícios de leitura, escrita, cálculos e, também, exercícios de conversação
com o ensino da língua. Muitas vezes enfrentavam a questão da ausência
de professores que dominassem o idioma nacional brasileiro. De acordo com
Rambo (2003, p. 80), “O problema maior era constituído pelos professores, pois
eles próprios na maioria dos casos, dominavam precariamente o português”.
Muito importante também, lembrar que as escolas alemãs possuíam um credo
confessional cristão luterana e católica e mais tarde seguem as metodistas,
adventistas e também as católicas de diversas ordens que chegavam ao Brasil,
expulsas pelas perdas dos estados pontifícios e da briga entre Estado e Igreja
em alguns países europeus.

Considerações Finais
A formação das escolas chamadas de ético-comunitárias, bem como as
particularidades da colonização no sul do país, foram de grande importância,
tanto cultural como política. Os imigrantes organizavam-se de acordo com a
visão cultural de seu país de origem. As escolas culturais não eram concebidas
apenas como uma instituição que objetivava transmitir conhecimentos, mas
sim como um local onde eram trabalhados valores, normas e eram criados
laços fortes de coesão social. Tinham uma preocupação única a respeito do
processo escolar, o terreno da escola era doado pelos moradores, sendo que
eles realizavam a construção da escola e após contratavam os professores,
sendo os salários destes pagos coletivamente. Os componentes da igreja eram
formados pelos agentes da pastoral, tanto da luterana como da católica e
eram responsáveis pelo incentivo do processo escolar.
As instituições mantiveram aspectos didáticos e pedagógicos que as
caracterizavam como típicas expressões dos fenômenos das escolas alemães,
num momento histórico particular do desenvolvimento da educação brasileira.
A maioria destas escolas, denominadas de teuto-brasileiras, tinha como
objetivo cuidar do ensino envolvendo os quatro primeiros anos escolares,
existiam escolas que apresentavam níveis de ensino mais prósperos, existindo
uma organização dentro do ensino alemão que era oferecido no Estado.
Muito importante salientar, a importância da escola alemã, que acelerouse no final do Século XIX, com múltiplas organizações no âmbito escolar,
rurais, urbanas, comunitárias, leigas, religiosas e particulares. Um elemento
de grande importância entre os imigrantes alemães que fazia parte de suas
tradições era a de viver em comunidades ou em grupos.
Conclui-se que as escolas étnico-comunitárias atenderam à finalidade
social específica de fornecer instrução primária, embasados por um conjunto
de práticas educativas que mesclavam aspectos culturais estrangeiros, aqueles
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do contexto brasileiro. As escolas configuraram um cenário de elaboração
de práticas sociais, cuja atividade histórica se evidenciou como um núcleo
gerador de relações étnicas, de acordo com Kreutz (1999, p.80), “É um elemento
constituinte das práticas sociais e, ao mesmo tempo as práticas sociais vão
constituindo a reconfiguração étnica”. Logo, as escolas étnico-comunitárias
foram de salutar responsabilidade das comunidades de imigrantes alemães,
cultuavam importantes aspectos de sua etnia, como a língua e os costumes,
existindo também uma vinculação forte entre escola e igreja. Os alunos destas
escolas foram inseridos na realidade nacional.
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IMIGRANTES ERUDITOS E A SUA CONTRIBUIÇÃO PARA A
ARQUITETURA ESCOLAR GAÚCHA: NOTAS DE INVESTIGAÇÃO
Jauri dos Santos Sá1
Flavia Obino Correa Werle2

Introdução
Como testemunho do momento histórico, a arquitetura escolar
tem contribuído de forma expressiva para os estudos sobre a História da
Educação. Fotografias e plantas baixas constituem-se fontes de pesquisa aos
investigadores que se debruçam sobre a cultura escolar e a cultura material
escolar. A temática de investigação conta com iniciativas desenvolvidas por
pesquisadores consolidados que socializam resultados em encontros regionais,
nacionais e internacionais, relacionando a arquitetura escolar na perspectiva
histórica, articulando uma produtiva reflexão crítica envolvendo historicidade
e materialidade (FUNARI e ZARAKIN, 2005).
A significativa produção de textos que utiliza a arquitetura escolar na
composição do conhecimento histórico evidencia o importante espaço de
discussão e de consolidação que a fonte representa para a cultura material
escolar, principalmente nas análises sobre as instituições escolares no século
XIX e XX. Nessa perspectiva, foi proposto um levantamento, preliminar, a
partir da abordagem historiográfica vinculada à cultura escolar (JULIÀ 2001;
VIÑAO, 1995). Dominique Julià indica a cultura escolar em uma perspectiva
abrangente, que engloba “um conjunto de normas que definem conhecimento
a ensinar e condutas a inculcar, e um conjunto de práticas que permitem a
transmissão desses conhecimentos e a incorporação desses comportamentos”
(JULIA, 2001, p. 10). Por outro lado, Antonio Viñao Frago, entende a cultura
escolar como um:
[…] conjunto de aspectos institucionalizados – incluye prácticas y conductas,
modos de vida, hábitos y ritos – la historia cotidiana del hacer escolar -,
objetos materiales – función, uso, distribución en el espacio, materialidad
física, simbología, introducción, transformación, desaparición -, y modos de
pensar, así como significados e ideas compartidas. (VIÑAO, 1995, p. 68-69).

Para Faria Filho (2004), enquanto Viñao estendia o conceito de cultura
escolar a todas e cada uma das instituições, Julià concebia a existência de
duas culturas escolares (primária e secundária). Para Vidal (2005), as ideias de
Julià vinculam-se a estudos sobre saberes escolares e currículo e os conceitos
de Viñao se debruçam nos “estudos sobre o espaço e o tempo escolares e a
alfabetização como integrantes da cultura escolar” (2005, p. 5). Ambos os
autores são amplamente estudados pelos pesquisadores brasileiros.
1
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O debate sobre cultura material escolar envolve também as fontes
disponíveis. Ao reflexionar sobre essa questão no artigo Breves considerações
sobre fontes para a história da educação, Dermeval Saviani (2004), indica
que estas compreendem todos e os mais variados registros que podem ser
utilizados como indícios que permitam conhecer a história das instituições
escolares. Entretanto, considera adequado observar algumas condições
particulares sobre a escolha delas, reforçando que estas podem ser relativas
às origens das instituições educativas ou referentes à convivência entre
diferentes instituições.
Ainda segundo o autor, as fontes estão na origem da construção
historiográfica, ou seja, é o que fundamenta o conhecimento produzido a
respeito da história, e neste caso, cita a imagem fotográfica como uma fonte
primária nas chamadas investigações histórico-educacionais. Refletindo
sobre arquitetura escolar, Nosella e Buffa (2013), também abordam a questão
da fonte nas investigações na área, chamando a atenção para o fascínio
que estas proporcionam. Além disso alertam que, na análise é fundamental
buscar relações entre o particular (o dado empírico) com o geral, isto é, com a
totalidade social (econômica, política, social e cultural). Com outras palavras,
os autores a necessidades de focalizar o “clima” daquele momento específico.
Guiados por essas reflexões, este texto discute cultura material escolar no
contexto da imigração alemãs no Rio Grande do Sul e da arquitetura escolar. O
foco é a produção de mais de uma dezena de arquitetos imigrantes examinando
seus contextos de origem e formação e a sua produção arquitetônica em solo
gaúcho. Ao eleger o espaço escolar como objeto de estudo, propomos compor
um fragmento da história da arquitetura erudita3, trazendo novas aportações
ao tema da imigração alemã no Rio Grande do Sul, além de contribuir para a
difusão de novas fontes aos investigadores que se debruçam sobre a História
da Educação, no diálogo entre a História Cultural e a cultura material escolar.
Como delimitação temporal do levantamento define-se a época da Primeira
República (1889-1930), correspondente ao período que marcou o ingresso
de um grande número de imigrantes qualificados no Rio Grande do Sul.

O contexto alemão: econômico, social, político e arquitetônico (1871 – 1933)
A história da imigração de europeus ao Brasil inicia-se em princípios do
século XIX, a princípio sem orientação de uma política oficial, mas estreitamente
ligada ao problema da escravidão no país. Além fatores internos, também
contribuiu ao processo, a agitada situação política dos países europeus
naquele período. Respeito ao caso da Alemanha, a conjuntura política dos
Estados proveniente da guerra dos Trinta Anos significou um processo de
industrialização tardia no país e consequentemente em distintas razões que
explicam o deslocamento populacional:
Se, por um lado, num 1º período, a emigração se fez frente ao atraso em que
se encontrava a Alemanha com relação à Revolução Industrial, numa 2ª fase
3

Inspirado no livro “Arquitetura erudita da imigração alemã no Rio Grande do Sul” (2004),
de Günter Weimer.
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ela foi propiciada pelo excedente populacional advindo do desenvolvimento
industrial, do crescimento demográfico e das crises de conjuntura
econômica.” (LANDO e BARROS, 1996, p. 15).

Isso significa que, entre 1824 (início da colonização alemã no Rio Grande
do Sul) e 1850, a imigração foi bastante irregular no estado. Interrupções por
contas orçamentarias, desorganização administrativa da Província, a Revolução
Farroupilha e outros entraves justificam esse processo descontínuo. A Abolição
da Escravatura, no ano de 1888, marca o início de um novo período4. Sem
trabalho escravo, “desaparecia também o maior fator de repulsão à corrente
imigratória” (LANDO e BARROS, 1976, p. 32). De fato, é nessa segunda etapa
que emigraram da Alemanha, vindo para o Rio Grande do Sul, um número
expressivo de profissionais, responsáveis pela “realização de obras de maior
significado para a evolução arquitetônica do Estado. ” (WEIMER, 2004b, p.
77).
Portanto, no contexto deste trabalho, é analisado uma temporalidade
específica, de 1871 a 1933, a qual compreende o Império Alemão e a República
de Weimar. É sabido que profundas transformações políticas, econômicas
e sociais marcaram esse intervalo de cerca de sessenta anos na Alemanha
(GRIENEISEN, 2013). Além disso, em termos arquitetônicos, essas mudanças
significaram uma transição do historicismo5 ao modernismo.
Inicialmente, com o recém-formado Império Alemão (1871-1918),
vivenciou-se um intenso crescimento econômico graças, em grande parte,
as reparações de guerra pagas pelos franceses. Conforme Weimer (2004b), o
chefe do governo prussiano, Otto von Bismark, artífice do plano de unificação
alemã, foi o responsável pela grande arrancada rumo ao desenvolvimento
industrial, a chamada era dos fundadores. Embora a industrialização tenha
sido significativa, ainda haviam regiões subdesenvolvidas, desigualdade e
injustiça social.
Em pouco tempo, as diferenças sociais explodem, consequência do
crescimento populacional, da forte migração do campo para a cidade, do
processo tardio de industrialização e da centralização do capital nas mãos de
poucos. A economia, estagnada com a violenta crise mundial, somente volta a
se estabilizar-se a partir de 1893, novamente com a industrialização, porém
desta vez, baseada nas invenções revolucionárias (química, elétrica, ótica e
de motores). Segundo Weimer (2004b), esse processo de expansão dos modos
fabris evidenciou deficiências na formação acadêmica, com universidades
despreparadas para atender as necessidades do momento.
Na arquitetura, observa-se a influência do classicismo grego no caráter
dos prédios públicos. Se Goethe era o grande nome para a literatura, Karl
4

Entre 1871 e 1910 entram no país 2.290.315 imigrantes estrangeiros. (LANDO e BARROS,
1976, P. 29).

5

Historicismo e ecletismo formam um par que completa: o historicismo é a postura
do pensamento; portanto, a base teórica, enquanto o ecletismo é o método de colocar
essa teoria em prática por meio do reaproveitamento de elementos artísticos de épocas
anteriores (HOFMANN, 1970, p 42 apud GRIENEISEN, 2013, p. 83).
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Friedrich Schinkel era para a arquitetura. Autor da maioria dos prédios
mais importantes do Estado prussiano e da família real, deu origem ao
estilo arquitetônico conhecido como ecletismo. A nova arquitetura propunha
mudanças: sistemas construtivos simples, linhas ortogonais, formas regulares
e simétricas, limpeza dos detalhes e espaços interiores organizados segundo
critérios geométricos e formais de grande racionalidade, caracterizaram o
estilo, em certo ponto, preconizando o modernismo6 e fazendo de Schinkel
um dos mais importantes arquitetos alemães da sua geração e da história da
arquitetura.
No entanto, não eram tempos tranquilos. Alemanha e Inglaterra
rivalizavam economicamente, acirrando o panorama político internacional
e deflagrando mudanças territoriais a partir do conflito da Primeira Guerra
Mundial, com monarquias dissolvidas a favor de sistemas democráticos. A
constituição alemã foi reformada e a monarquia constitucional foi transformada
em parlamentarista (GRIENEISEN, 2013). Logo em seguida, o monarca se
exilava na Holanda e a Alemanha era julgada a única responsável pela guerra,
sendo condenada ao pagamento de reparação. Na esfera política inicia-se o
período conhecido como República de Weimar (1918-1933).
Politicamente nascia uma república fragilizada, com grandes dificuldades
econômicas de um lado e as rigorosas condições impostas pelo Tratado de
Versalhes de outro, alimentando um profundo ceticismo. Após anos de crise,
que culminou com a inflação astronômica de 1923, a democracia titubeante
foi temporariamente consolidada no governo do chanceler socialdemocrata
Gustav Stresemann. Verificou-se um breve período de prosperidade, entre 1924
e 1929, com uma verdadeira febre na construção civil. Porém, os distúrbios
sociais e políticos se acentuavam. A morte de Stresemann em 1929, a crise
mundial no mesmo ano, contribuiu para a destruição do sistema democrático,
culminando com ascensão de Adolf Hitler, em 1933.
Porém, foi na República de Weimar, que a arte e ciência floresceram,
sendo o período, também, conhecido como os anos dourados7. No âmbito da
arquitetura a escola Bauhaus esteve bastante atuante. A Bauhaus foi criada
em Weimar, em 1919, pelo arquiteto Walter Gropius e consolidava a união da
Escola de Belas Artes e da Escola de Artes Aplicadas. Esteve sob a direção
de Gropius de 1919 até 1928, Hannes Meyer (1928-1930) e Mies van der
Rohe (1930-1933) e sua sede passou pelas cidades de Weimar (1919-1925),
Dessau (1925-1932) e Berlim (1932-1933). É extinta quando a arquitetura da
reconstrução social, da industrialização e da moradia para todos da Bauhaus
vira palco político do nazismo, nas mãos de Albert Speer, arquiteto oficial do
III Reich.
Foi na sede da cidade de Dessau que as ideias da Bauhaus respeito
a arquitetura eram concretizadas. Mas não foi somente a Bauhaus que
fomentava o desenvolvimento de estilos arquitetônicos. Mesmo durante o
6

Por volta de 1910, Mies van der Rohe, Le Corbusier e Walter Gropius, considerados os
pais do modernismo na arquitetura, trabalhavam em Berlim.

7

Nada menos de quinze pesquisadores alemães ganharam o Prêmio Nobel nos anos 1920.
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sistema autocrático do Império Alemão, assim como na democrática República
de Weimar, havia “a coexistência da arquitetura oficial historicista e de uma
série de outras manifestações conceituais arquitetônicas” (GRIENEISEN,
2013, p. 137). Ou seja, outros movimentos reformistas na arquitetura eram
estimulados. Prova disso são as formas diversas que se apresentavam as
tendências culturais naquele período, o que também serviu de estímulo para
aqueles que queriam de volta o establishment.

O contexto sul-rio-grandense
Como foi visto anteriormente, o fluxo imigratório de massa que ocorreu
no Brasil, entre os séculos XIX e XX, esteve plenamente envolvido no processo
de escala mundial, o que fez com que Estados Unidos, Argentina e Brasil
recebessem um considerável número de estrangeiros, prevalecendo, no caso
brasileiro, a inserção do tipo rural. Lando e Barros (1996), reforçam que o
movimento de emigrantes alemães que aportaram no Brasil processou-se
em dois períodos: até 1850 foi basicamente de imigrantes de origem rural e
posteriormente integrada, também, por estrangeiros com formação superior.
É nesse contexto que se estabeleceram no sul do país os arquitetos
relacionados neste texto, embora o arquiteto Johann Gruenewald, por
exemplo, já atuasse profissionalmente no interior do Rio Grande do Sul em
1862. Portanto, apesar de maioritariamente rural, sabe-se que a imigração
anterior a 1850 também contou com a participação de engenheiros e arquitetos
(militares alemães) e também de construtores desvinculados da organização
militar. Infelizmente há poucos vestígios das obras desses desbravadores, no
entanto, algumas “construções que chegaram até nossos dias dão conta da
grande contribuição prestada por esses arquitetos ” (WEIMER, 2004b, p. 44).
Finalizado o processo de absolvição da escravatura no Brasil, instalouse a denominada Primeira República ou República Velha (1899-1930), o que
significou uma série de mudanças de ordem social, política e econômica,
algumas vinculadas muito especialmente a demanda mundial pelo café.
Conforme Weimer (2003), a economia até então sustentada pela produção
pastoril sofreu um duro abalo com a abolição da escravatura, com reflexos na
produção charqueadora e na alegada vocação agropastoril.
Embora não houvesse uma revolução industrial como na Europa,
desenvolve-se lentamente um processo de industrialização no Rio Grande do
Sul e no país (GRIENEISEN, 2013). Esse progresso, impulsionado pelos ideais
republicanos, gerou crises na infraestrutura com problemas de fornecimento
de energia, abastecimento de água e recolhimento de lixo, decorrência do
acelerado crescimento populacional. Se em 1890 haviam 897.455 habitantes
no Rio Grande do Sul, em 1920 esse número atingia 2.182.713, acima inclusive,
da média nacional (WEIMER, 2003).
No âmbito da política gaúcha, Antonio Augusto Borges de Medeiros
assumia o poder em 1898, mantendo-se à testa do executivo até 1928, com
exceção do “período de 1908 a 1913, quando a presidência foi ocupada por
Carlos Barbosa Gonçalves” (WEIMER, 2003, p. 105). Por esta época, também

133

MIGRAÇÕES HISTÓRICAS E RECENTES

SUMÁRIO

se observa os primeiros ensaios de uma arquitetura positivista8 no Estado
com a construção, em 1898, do novo edifício para a administração municipal
de Porto Alegre.
Projeto do arquiteto João Antonio Luiz Carrara Colfosco, imigrante
italiano natural de Veneza, o edifício constitui-se “no primeiro prédio de caráter
nitidamente positivista e cujo partido geral de planta em forma de H deixaria
profundas influências na Arquitetura oficial do período.” (WEIMER, 2004a,
p. 43). Apesar da crise, o período também trouxe a modernização ao perfil de
Porto Alegre (OLIVEIRA, 2010), com a arquitetura eclética atingindo seu auge,
no âmbito privado e oficial.
São obras significativas desse período, o edifício da Faculdade de Direito
(1908), atribuído a Hermann Otto Menchen e o da Faculdade de Medicina
(1912), de autoria de Theo Wiederspahn, entre outros. Era o legado positivista
imprimindo marcas no desenvolvimento de uma Porto Alegre que deixava de
ser provinciana para ser tornar uma capital moderna.
Essa transformação arquitetônica na capital gaúcha demandou suporte
de grande parte da equipe da Secretaria de Obras Públicas, no projeto e na
execução das obras, o que levou o governo a repassar encargos à iniciativa
privada. Nesse contexto foi realizado projeto da sede da Companhia Estadual
de Energia Elétrica, dos já mencionados edifícios das Faculdades de Direito e
Medicina e alguns para o governo central, como a Delegacia Fiscal do Tesouro
Federal (atual MARGS), também do arquiteto Theo Wiederspahn.
Sem um corpo técnico suficiente para atender as demandas do mercado,
“as lideranças políticas tiveram que estabelecer uma série estratégias para
superar estas deficiências” (WEIMER, 2003, p. 234). Uma delas foi a dispensa
da exigência de comprovação do aprendizado, ou seja, bastava a experiência
no ofício para se intitular arquiteto ou engenheiro, o que revelou graves
consequências posteriores quando a profissão foi regulamentada9. Outra
estratégia, no âmbito da sociedade civil foi criar escolas para desenhistas,
capazes de dar conta de pequenos projetos arquitetônicos.
Uma das iniciativas nesse sentido partiu da sociedade germânica local,
com a criação da Escola Profissional Dominical e Noturno. As aulas iniciaram
em 1914 nas dependências da Escola Alemã (atual Colégio Farroupilha) e
aconteciam à noite e aos domingos de manhã. Neste ínterim, se estabeleceram
no Estado um contingente de arquitetos, engenheiros e construtores
estrangeiros, em grande parte, constituído de alemães. Conforme o autor, o
boom imobiliário que vivia o estado, especialmente Porto Alegre, demonstra

8

[...] o conceito de “arquitetura positivista” nada tem a ver com linguagem estilística. Por
arquitetura positivista entenda-se aquela que foi promovida, realizada ou financiada por
adeptos do positivismo ou pelo governo do Estado do Rio Grande do Sul. Em termos de
linguagem arquitetônica, ela se enquadra, via de regra, dentro das tendências ecléticas
[...] (WEIMER, 2003, p. 190).

9

As primeiras profissões liberais só foram regulamentadas em fins de 1933, em decorrência
da aprovação da nova Constituição Federal (WEIMER, 2009, p. 45).
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a importância do mercado no contexto da imigração altamente qualificada, o
que talvez pode justificar o salto qualitativo registrado no período.

Potencialidades de uma fonte por inventariar: primeiras aproximações
Nessa seção, busca-se constituir um cenário de edificações escolares
identificado a partir da produção de um grupo de arquitetos alemães que
imigraram para o Rio Grande do Sul. O levantamento foi elaborado a partir
do livro Arquitetos e construtores no Rio Grande do Sul (1892-1945)10, de
autoria do professor de arquitetura Günter Weimer. Na obra, figuram nomes
de distintas origens, com destaque para arquitetos com formação específica
e ilustres desconhecidos, autores de obras já demolidas ou totalmente
descaracterizadas. De modo geral, a biografia desses profissionais é mínima,
a produção considerável e o inventário necessário.
Metodologicamente, a seleção iniciou a partir da revisão de mais um
centenar de nomes de arquitetos, engenheiros, mestres e construtores. Na
sequencia, selecionamos os profissionais nascidos no exterior, especificamente
na Alemanha. Justifica-se esta posição na medida em que identificamos essa
origem como sendo a predominante, embora não exclusiva. Seguindo essa
premissa, descartamos os imigrantes oriundos de outras nações. Por fim,
elegemos os profissionais que efetivamente projetaram e/ou construiram
edificios escolares. O resultado é apresentado na tabela 1.
Tabela 1 Resumo biográfico e da produção arquitetônica.
Nome
Nasceu em
Local
Imigrou
31/07/1855 Hamburgo / Alemanha
Sem data
FICK, Friederich Ferdinand Adolf
Deutscher Hilfsverein, depois Colégio Farroupilha (Porto Alegre)
Koenigswinter / Alema24/05/1832
1861
GRUENEWALD, Johnann
nha
Colégio Nossa Senhora da Conceição (jesuítas); Colégio São José (irmãs franciscanas), ambos em São Leopoldo.
31/07/1885 Darmstadt / Alemanha 1921
HARTMANN, Karl
Escola Elementar de Novo Hamburgo; Escola Evangélica de Canoas; Escola de Agronomia de
Candelária; Escola Normal de São Leopoldo (proposta).
21/06/1875 Boehmisch Kamnitz
1913
HRUBY, Josef
Colégio Bom Conselho (Porto Alegre)
13/01/1879 Heepen / Alemanha
1923
LOHWEG, Julius
Anexo do Deutscher Hilfsverein, depois Colégio Farroupilha (Porto Alegre)
13/01/1882 Altoetting / Alemanha
1920
LUTZENBERGER, Josef
Colégio Nossa Senhora das Dores (original e várias ampliações); Escolas anexas à Igreja São
José; Complexo educacional Pão dos Pobres; Ginásio Nossa Senhora das Dores (Porto Alegre)
e Colégio Nossa Senhora do Carmo (Caxias do Sul)
20/08/1876 Landau / Alemanha
1903
MENCHEN, Hermann Otto
Colégio Sinodal, atual Colégio Mauá (Santa Cruz do Sul)
10 A publicação é resultado das fichas catalográficas elaborada pelo professor Günter
Weimer no início de seu mestrado em arquitetura, como parte da disciplina de Metodologia
da Pesquisa, a qual foi complementada durante o doutorado, realizado Faculdade de
Arquitetura da Universidade de São Paulo.
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Nome
Nasceu em
Local
Imigrou
01/04/1871 Neuenhaus - Alemanha 1914
RIETH, Ernst Julius
Colégio Imaculada Conceição (Cachoeira do Sul)
30/07/1902 Gütersloh / Alemanha
1924
SCHLÜPMANN, Max Hermann
Instituto Educacional (Tramandaí)
28/10/1876 Velden / Alemanha
1913
SEUBERT, Ernst Karl Ludwig
Escola Linde (Untertükheim, Stuttgard / Alemanha); Colégio São Jacó (hoje Universidade
Feevale / Novo Hamburgo); Colégio das Freiras (Bom Princípio).
21/02/1907 Berlim / Alemanha
Sem data
THILL, Alfred
Colégio Beato Roque (Pareci Novo)
WIEDERSPAHN, Theodor Alexander
12/02/1878 Wiesbaden / Alemanha 1908
Josef
Colégio Cruzeiro do Sul e Faculdade de Medicina (Porto Alegre); Escola Normal Pré-Teológica
e o Complexo Educacional do Colégio Sinodal (São Leopoldo); Ginásio Comercial Alberto
Torres (Lajeado); Colégio Evangélico Augusto Pestana (Ijuí); Colégio Evangélico (Panambi).
Fonte: adaptado de WEIMER (2004), Arquitetos e construtores no Rio Grande do Sul (18921945).

No quadro anterior nominamos arquitetos imigrantes que atuaram
no Rio Grande do Sul. Como levantamento prévio, o objetivo é divulgar a
ação desses profissionais, contemporâneos entre si, que projetaram edificios
escolares na capital e no interior do Estado. As informações preliminares
revelam nomes importantes no panorama da arquitetura gaúcha do inicio do
século XX, como Theo Wiederspahn ou Josef Lutzemberger, autores de uma
diversificada produção que inclui, além de escolas, edificios institucionais,
residenciais, fábricas, pontes e estradas.
Sob a liderança das igrejas Católica e Evangélica, os imigrantes alemães
tiveram uma presença significativa na organização das escolas comunitárias
no Rio Grande do Sul. Kreutz (1994), considera o período de 1900 a 1938
como a fase de maior desenvolvimento da escola teuto-brasileira no Estado.
Nesse período são construídos alguns dos colégios, objeto dessa investigação,
como o Colégio Farroupilha11 em Porto Alegre e o Colégio do Carmo em Caxias
do Sul. Alvo de pesquisas com foco na História da Educação, seus acervos
constituíram fonte para a produção de textos organizados sob a forma de
artigos, dissertações e teses, com foco em temáticas como: museu pedagógico,
espaço e arquitetura escolar, imprensa escolar, curriculo escolar, entre outros.
Nesse sentido, destacaremos a contribuição de dois trabalhos. No artigo
“O velhão casarão do Colégio Farroupilha nas fotografias dos Relatórios de
Inspeção de Ensino (1937-1949)”, Jacques e Ermel (2013) analisam o espaço
e a arquitetura escolar através de fotografias do antigo prédio do colégio,
refletindo sobre história cultural, história visual e cultura escolar. Lazzaron
(2015), narra o processo histórico do Colégio do Carmo, considerando o período
compreendido entre 1908 e 1933, valendo-se de uma rica empiria constituida

11 Ainda sobre a mesma instituição, Bastos et al. (2013), abordam cultura, gramática e
arquitetura escolar na coletânea “Do Deutscher Hilfsverein ao Colégio Farrouilha/RS:
memórias e histórias (1858-2008) ” através da contribuição de diversos autores.
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de documentos escritos, relatórios, atas e fotografias, refletindo sobre praticas
pedagógicas e rotinas escolares.
Apesar de privilegiar a perspectiva do espaço escolar, são trabalhos que
apresentam foco diferente do que se busca nessa proposta de investigação.
Aqui, pretende-se inventariar, analisar e interpretar os dados históricos sob a
ótica da espacialidade dos edificios, contextualizando aspectos como localização
(lugar), materialização (construção, dimensões), tipologia (programa), além dos
signos e simbolos que marcaram a cultura alemã, tomando como referencia
pesquisas sobre espaço escolar no diálogo entre a História Cultural e a cultura
material escolar.

Fick, Gruenewald, Menchen, Rieth, Seubert, Wiederspahn: biografia e obra12
Este subtítulo trata de apresentar, além de dados biográficos, uma
pequena lista das obras de alguns dos arquitetos relacionados na tabela
1. Explorado dessa forma, é possível observar que coube a essa geração
de imigrantes “a realização de obras de maior significado para a evolução
arquitetônica do Estado” (WEIMER, 2004b, p. 76). Ao examinar um tema
pouco explorado ou até mesmo negligenciado, a obra do professor Günter
Weimer preenche uma lacuna contribuindo para a área da preservação
patrimonial e da história da arquitetura. Nesse sentido, o exame detalhado
sobre a atuação desses profissionais no âmbito da arquitetura escolar, expõe
novas perspectivas de investigação aos pesquisadores que se debruçam sobre
a História da Educação.
Friederich Ferdinand Adolf Fick nasceu em 31de julho de 1855, em
Hamburgo, Alemanha. Não há registro da data em que imigrou, entretanto,
consta que em 1896 casou-se em Porto Alegre, com Hermine Leocadia
Molz. Segundo Weimer (2014), documentos atestam que possuía o título
de construtor (Baumeister). Em 1893 construiu a Escola Alemã (Deutscher
Hilfsverein), depois Colégio Farroupilha (figura 1), na atual Rua Alberto Bins,
em Porto Alegre. Também projetou a fábrica de Alberto Bins (1897-1910),
na Voluntários da Pátria, o antigo prédio do Instituto de Belas Artes (1915),
na Rua Senhor dos Passos, e a Igreja Nossa Senhora dos Navegantes (1916),
entre outras obras.

12 Todo o levantamento biográfico foi realizado na obra: Arquitetos e construtores no Rio
Grande do Sul 1892-1945, de autoria do professor Günter Weimer.
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Figura 1 Deutscher Hilfsverein, depois Colégio Farroupilha (Porto Alegre).

Fonte: RIGONI, 2015, p. 93.

Johnann Gruenewald (Mestre João) nasceu em 24 de maio 1832, em
Koenigswinter, hoje um bairro de Bonn, na Alemanha. Em 1855 era aprendiz
do arquiteto encarregado da conservação da catedral de Colônia. Ao concluir
o aprendizado, recebeu o título de construtor de catedrais (Dombaumeister).
Em 1861 embarcou para o Brasil, estabelecendo-se em Dona Francisca (atual
Joinville), em Santa Catarina. Ficou pouco tempo na cidade, e em 1862 já
estava instalado em São José do Maratá, interior gaúcho. Começou como
escultor de pedras tumulares, iniciando uma fama de construtor. Em 1865 foi
contratado para iniciar as obras da igreja matriz de São Leopoldo.
A atual igreja não segue seu projeto. Vitorino Zani “acrescentou um
ápice na parece cega dos fundos e fez uma inversão do acesso da construção
original” (WEIMER, 2004b, p. 78), deformando o projeto original, que mesmo
assim, serviu de modelo para inúmeras igrejas no interior do estado. Em
seguida, construiu dois colégios na cidade: o de Nossa Senhora da Conceição
(figura 2) para os jesuítas (origem, mais tarde, da Universidade do Vale do Rio
dos Sinos) e o de São José, para as irmãs franciscanas. Foi autor, também,
de inúmeras igrejas e capelas em Porto Alegre. Conforme Weimer (2004a) o
almanaque Der Familienfreund (1924) afirma que Mestre João projetou ou
orientou a maioria dos colégios de padres e freiras construídos no Estado.
Divulgador do estilo gótico para igrejas, Mestre João faleceu em 1910.
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Figura 2: Colégio Nossa Senhora da Conceição (São Leopoldo).

Fonte: <http://institutoanchietanodepesquisas.blogspot.com.br/>. Acesso em: 13 fev. 2017.

Hermann Otto Menchen nasceu em 20 de agosto de 1876, em Landau,
Palatinado, sendo o sexto, de sete filhos de Johan e Eva Maria Menchen. Em
1894 a família Menchen mudou-se de Landau para Munique. Segundo Weimer
(2004b), Hermann formou-se em engenharia civil (Hochbau), em Munique,
tendo se dedicado tanto à engenharia mecânica quanto a arquitetura. Emigrou
em 1903 para Santa Catarina, mas no mesmo ano já chefiava o departamento
de arquitetura da firma de Rudolph Ahrons, em Porto Alegre, posto que
permaneceu até 1908, quando assumiu o lugar Theo Wiederspahn, que
permaneceu até 1915. No escritório de Ahrons desenvolveu alguns projetos,
entre eles, o da Faculdade de Direito, a residência Schramm (demolida), a
residência Jung na rua Marechal Floriano, entre outras.
A maior parte do legado de Hermann Otto Menchen já não existe
mais, sendo exceção o Solar dos Noronha, na Avenida Getúlio Vargas e as
residências de Nabuco Varejão (conhecidas como casa Egípcia), na Rua dos
Andradas. Além de Porto Alegre, atuou também em Santa Cruz do Sul, onde
foi responsável pelo projeto do Colégio Sinodal (atual Colégio Mauá), da Igreja
Evangélica de Sinimbu e da Igreja Católica de Carazinho, além de prédios
residenciais e comerciais, na região entre Pelotas e Santa Maria. Era, também,
poeta de grande valor.
O arquiteto Ernst Julius Rieth nasceu em Neuenhaus, Neuringen,
Würtenberg, na Alemanha, em 1º de abril de 1871. Formou-se na Koenigliche
Baugewerbeschule de Stuttgart, em 1904. Segundo Weimer (2004a) em seu
requerimento de registro no CREA, declarou ter construído vários prédios de
quatro e cinco pisos na Alemanha, dentre os quais um para o telégrafo, outro
para a Câmara e vários sanatórios, além da retificação de três quilômetros de
rio com duas pontes de concreto armado. Grieneisen (2013) corrobora alguns
dados, relaciona edifícios que Rieth teria projetado, em colaboração com
Carl Hengerer, em Stuttgart. Conforme a autora, trata-se de um quarteirão
triangular, composto de 50 edificações com 260 apartamentos. Julius teria
sido encarregado de projetar nove desses prédios, mas somente seis chegaram
a ser executados.
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Ainda conforme Grieneisen (2013), Julius casou-se no dia 13 de março
de 1899, com Christiane Katharina Wurster. Não se sabe se houve divórcio
ou se ela morreu. De todos os modos, “Julius casou-se uma segunda vez,
com Frida Scheck (1891-1957), com quem teve uma filha, Charlotte Liselotte,
nascida em 1911, ainda na Alemanha, mais três filhos, que nasceram no Brasil”
(GRIENEISEN, 2013, p. 210). A família imigrou para o Brasil, estabelecendose primeiro em Curitiba, no Paraná. Em 1914, fixaram-se em Cachoeira do
Sul, onde Ernst Julius Rieth se tornou conceituado profissional.
Atestou ter realizado, naquela região, as seguintes obras: reformas da
igreja matriz da cidade (projeto do brigadeiro Francisco João Róscio), o Colégio
Imaculada Conceição (atual Colégio Totem), o Hotel do Comércio e mais de
20 residências, cinco pontes, quatro armazéns grandes e dois matadouros,
além de obras hidros sanitárias, o cais e as instalações do porto. Na paroquia
da Igreja Evangélica de Cachoeira foram encontrados os projetos para a casa
paroquial e o jardim da infância, por ele assinados. Em 1936, Rieth havia
se associado a Roberto Jagnow para fundar a construtora Rieth & Jagnow.
Faleceu em 31 de julho de 1945.
Ernst Karl Ludwig Seubert nasceu em Velden, na Baviera, Alemanha,
em 28 de outubro de 1876. Estudou na Escola Superior Real de Tecnologia,
de Stuttgart, onde compartilhava estudos e estágios em repartições públicas
e privadas. Projetou um conjunto de apartamentos de um grande complexo
habitacional em Kichheim. Em 1906, foi fiscal de construção da prefeitura
de Stuttgart, e projetou a Escola Linde no bairro de Untertürkheim (existente
ainda hoje).
Em 1913 já estava no Brasil, sendo encarregado do projeto e construção
do Colégio São Jacó (figura 3), atual Universidade Feevale – Campus I, em
Novo Hamburgo. Foi o autor do projeto da Fundação Evangélica na mesma
cidade (erguida em várias etapas), além da igreja da comunidade e residências.
Também foi o responsável pelo colégio das freiras de Bom Princípio e de
propostas para as igrejas de Parobé, Porto Alegre e Venâncio Aires. Faleceu
em 1941.
Figura 3: (a) Escola Linde (Stuttgart); (b) Colégio São Jacó (Novo Hamburgo).

Fonte: (a) <http://www.wirtemberg.de/ut_lindenschule.htm>; (b) <http://
memoriadopovoalemao.blogspot.com.br/2012_12_01_archive.html> Acesso em: 13 fev.
2017.
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O arquiteto Theodor Alexander Josef Wiederspahn13 nasceu em 19 de
fevereiro de 1878 em Wiesbaden, na Alemanha. Formou-se na Koenigliche
Baugewebeschule de Idestein, no distrito de Rheingau-Taunus. Iniciou sua
vida profissional na Alemanha construindo para uma firma de propriedade
de seu pai, através da qual realizou dezenas de obras, das quais cerca de
onze sobreviveram às duas guerras e foram declaradas de interesse históricocultural, sendo que quatro delas estão legalmente protegidas. Mais tarde
assumiu encargos em outras empresas do ramo da construção.
Em 1908 imigrou para o Rio Grande do Sul, fixando residência em Porto
Alegre, onde já morava o seu irmão Heinrich Josef. Logo empregou-se na
condição de arquiteto responsável pelo Departamento de Projetos do Escritório
de Engenharia Rudolf Ahrons, seguramente o mais importante construtor
no Estado do Rio Grande do Sul antes da Primeira Guerra. Nessa firma
permaneceu de setembro de 1908 até dezembro de 1915 quando ela encerrou
suas atividades. Passou então a trabalhar como profissional autônomo,
transformando-se em um dos arquitetos mais solicitados do estado.
Wiederspahn foi o criador da primeira Escola de Artes e Ofícios
(Gewerbeschule) e do primeiro Sindicato de Arquitetos e Construtores, ambos
do Rio Grande do Sul. Foi um dos mais importantes arquitetos da história da
arquitetura rio-grandense, e entre suas principais obras em Porto Alegre estão:
o Hotel Majestic (atual Casa de Cultura Mário Quintana); a Delegacia Fiscal
(atual Museu de Artes do Rio Grande do Sul); Agência Central dos Correios
e Telégrafos (atual Memorial do Rio Grande do Sul); o Edifício Ely; a antiga
Faculdade de Medicina da UFRGS e o prédio onde funcionou a Cervejaria
Brahma, hoje Shopping Total. Projetou também diversos armazéns na Rua
Voluntários da Pátria, assim como residências, palacetes e casas comerciais.
Teve forte atuação, também, no interior do estado, onde pode-se citar
as seguintes obras: filiais do Banco do Comércio em Santa Maria, Osório,
São Francisco e Cruz Alta; filial do Banco da Província em Cruz Alta; e a
fábrica Abramo Ebele, de Caxias do Sul; a Escola Normal e Pré-Teológica e o
Ginásio Sinodal em São Leopoldo; a Cervejaria Continental em Santa Cruz;
entre outras. Foi casado, em segundas núpcias, com Maria Mina Haffner, e
teve dois filhos, Heinz Willi e Hanna Gerda. Theo Wiedersphan faleceu em
Porto Alegre, em 12 de novembro de 1952.

Considerações finais
Uma primeira contribuição do estudo mostra o legado da imigração
erudita alemã para o desenvolvimento da arquitetura regional no estado do
Rio Grande do Sul. Abrange o período da Primeira República (1889-1930)
e está organizado a partir do levantamento da produção de um grupo de
profissionais altamente qualificados. A partir desse entendimento contruiuse um percurso examinando os contextos de origem e formação daqueles
13 Mais informação em: Delfos, Espaço de Documentação e Memoria Cultural da Pontifícia
Universidade Católica do Rio Grande do Sul. Disponível em:<http://www.pucrs.br/
delfos/?p=theo>. Acesso em: 13 jan. 2017.
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profissionais e a produção arquitetônica em solo gaúcho. Apresenta-se assim,
um cenário constituído por um corpo empírico que considera, exclusivamente,
as edificações escolares. O estudo também mostra a importância de um
resgate histórico, pois contradiz “frontalmente o conceito comumente aceito
de não haviam arquitetos em nosso Estado antes da fundação dos dois cursos
de Arquitetura, ao fim da Segunda Guerra Mundial” (WEIMER, 2004a , p. 5).
Uma segunda contribuição é revelada ao eleger o espaço escolar como
propósito de investigação. Ao privilegiarmos aspectos como: estilo, acabamento,
organização do espaço, materiais e técnicas construtivas, valor simbólico
do edificio, diálogo do edificio com a cidade e da escola com a sociedade,
desvendamos a função social da escola naquele contexto, permitindo-nos
construir um fragmento da memória e da história dos grandes colégios das
comunidades teuto-brasileiras no Rio Grande do Sul. Portanto, ao destacarmos
a arquitetura escolar como variável de análise, estamos discutindo cultura
material escolar na perspectiva da História da Educação e da História da
Arquitetura.
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CONTEXTO HISTÓRICO DA EMERGÊNCIA DAS UNIVERSIDADES
COMUNITÁRIAS NO RIO GRANDE DO SUL
Jésica Storchi Ferreira1

PARA INÍCIO DE CONVERSA
Este trabalho expressa elementos do contexto histórico sobre a
emergência das universidades no Rio Grande do Sul e lança um olhar sobre a
função das universidades comunitárias de buscar, a partir do ensino, pesquisa
e extensão, o conhecimento e progresso da realidade em que estão inseridas.
Além disso, ajuda a refletir sobre meu objeto de estudo que é o ensino superior
em Bento Gonçalves – RS, visto que está sendo realizada uma pesquisa sobre
a constituição deste ensino no município.
A apreciação do processo histórico do surgimento do sistema de ensino
superior no nosso país, desponta uma ligação condicionada ao Estado. Esse
procedimento derivou a construção de um sistema educacional superior
heterogêneo e com diferentes formas de organizações institucionais - faculdades
integradas, universidades, faculdades isoladas entre outros.

Emergência de Ensino Superior no Rio Grande do Sul
O caminho dos cursos superiores no Rio Grande do Sul iniciou em
1895. Porém, a constituição da primeira universidade, ocorreu através do
agrupamento de alguns cursos em 1934, na capital do Estado. Em 1947 a
Universidade de Porto Alegre (UPA) passou a ser Universidade do Rio Grande
do Sul (URGS), como forma de articulação para regionalização.
Na década de 1950 percebeu-se que houve o início de um grande
desenvolvimento a nível econômico e social no Brasil e, consequentemente, no
Rio Grande do Sul.
O golpe de 1964 e a Ditadura Militar trouxeram para o Estado a
concentração da administração pública, mudanças no perfil político e um novo
modelo econômico, o que ocasionou na necessidade de recursos financeiros,
tecnológicos e de profissionais mais qualificados. Nesse período, iniciou-se
uma procura por conjunturas favoráveis à pesquisa e a afirmação de um
sistema de pós-graduação.
A Reforma Universitária de 1968 trouxe ao Brasil, capital internacional,
entretanto, a educação estava toda com vistas ao modelo das grandes
universidades americanas, e, atualmente, ainda percebe-se as características
desse modelo na condução e organização das universidades do Brasil.

1

A autora é mestranda do Programa de Pós-Graduação em Educação da Universidade de
Caxias do Sul. E-mail: jesicastorchiferreira@gmail.com
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A Reforma Universitária transformou consideravelmente a universidade
brasileira. Entre outras mudanças houve a institucionalização da carreira dos
professores e o implante dos cursos de pós-graduação, gerando a ampliação
da pesquisa na universidade e a melhor qualificação dos professores que
trabalham em instituições de ensino superior. Oliven (2002) aponta que,
Além disso, ao estabelecer a indissociabilidade das atividades de ensino,
pesquisa e extensão, o regime de tempo integral e dedicação exclusiva dos
professores, valorizando sua titulação e a produção científica, essa Reforma
possibilitou a profissionalização dos docentes e criou condições propícias
para o desenvolvimento tanto da pós-graduação como das atividades
científicas do país”. (OLIVEN, 2002, p. 39).

No início da década de 70, também em decorrência da Reforma de 1968, a
URGS passou a ser federalizada, mudando a nomenclatura para Universidade
Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS), além de outras mudanças significativas,
as quais poderão ser tema para outros estudos.

Universidades comunitárias
Pensando nas modificações que ocorreram nas universidades brasileiras,
encontrou-se, no Rio Grande do Sul, especialmente nos municípios do interior
do Estado, a necessidade de estudantes buscarem conhecimento, sem,
necessariamente, deslocarem-se à capital. Em vista dessa realidade, alguns
municípios interioranos organizaram e buscaram uma forma de instalação de
cursos superiores em suas comunidades.
Dessa forma, as universidades comunitárias foram instituídas a partir
da década de 1950, quando, no Rio Grande do Sul, começou-se um esforço de
lideranças de municípios do interior, no sentido de procurar adotar em suas
regiões estabelecimentos de Educação Superior.
De acordo com Longhi (1998, p. 176), a origem das “universidades
comunitárias, numa concepção ampla, mescla-se ao surgimento das primeiras
universidades públicas brasileiras”.
A forma como ela foi se configurando denotou que a ação do poder público
estatal foi ausente, e como as universidades eram localizadas na maioria das
vezes em cidades do interior, elas exerceram um papel muito importante no
contexto regional, e conseguiram estabelecer uma conexão muito forte entre
ensino, pesquisa e extensão.
Proporcionaram às pessoas que moravam na região uma oportunidade
de encontrar ensino de qualidade, sentindo-se, desse modo, parte do universo
das discussões e da construção do conhecimento. Sobre essa especificidade
do Rio Grande do Sul, Frantz (2002) aponta:
[...] certamente mais que em outros Estados brasileiros, enraizadas
em tradições históricas, nasceram e se desenvolveram universidades
comunitárias e regionais. A sua organização e funcionamento acontecem
no espaço da ampliação da esfera pública. Trata-se de experiências novas e
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diferentes, no cenário acadêmico brasileiro e por isso mesmo desafiadoras
[...]. (FRANTZ, 2002, p. 17).

A vivência e o conceito de comunitário, no Rio Grande do Sul, agregados
aos projetos das universidades, tem suas raízes na história de como aconteceu
a colonização nesse Estado. A experiência de comunidade, há muito tempo, foi
presenciada e deixada pelos imigrantes, que quando chegaram ao Rio Grande
do Sul, buscaram se auto organizar para proporcionar os serviços essenciais,
como a Educação Primária e a religião. Assim sendo, muito antes de ser
responsabilidade do Estado, a Educação em si, no interior do Rio Grande
do Sul foi sendo oferecida e organizada pelos próprios imigrantes. Logo, as
instituições comunitárias de Ensino Superior se tornaram uma opção de
educação comprometida com a realidade local e regional.
Essas universidades, desenvolvidas basicamente por fundações ou
associações, diferenciaram-se por unir as lideranças articuladoras da
comunidade. Dentre elas, destacaram-se a prefeitura municipal, o judiciário,
a câmara de vereadores, as cooperativas, as igrejas, os colégios, os sindicatos
patronais e de trabalhadores, as quais reuniram-se como associações
comunitárias responsáveis, geralmente, pela fundação mantenedora das
universidades comunitárias.
Essas instituições rio-grandenses se formaram como modelo de
potencialidade e autonomia da comunidade, e também da competência de
criar colaboração entre as diferentes lideranças e setores com os poderes local
e regional da sociedade civil.
Faz-se necessário destacar algumas características das IES Comunitárias
para melhor compreender o seu funcionamento sob as lentes de alguns teóricos.
Nessa perspectiva, Franco (1998) retrata a mantenedora das instituições
de Educação Superior como uma fundação de direito privado, assembleia
ou sociedade civil. A mantenedora é caracterizada por ser estruturada e
dinâmica de representação, que apreende e administra os bens da instituição,
trabalhando, inclusive, como Recursos Humanos e articulando os contratos
de trabalho. E, assim, através da Assembleia Geral, consegue-se perceber a
noção de comunidade. Já a mantida tem autonomia sobre as especificidades
acadêmicas (NEVES, 2003).
Essa formação comunitária tem um jeito novo de compreender a função
da universidade. Ela não é do Estado e não tem interesse específico em gerar
lucro. Na verdade, ela é pública por natureza e dá conta de aspectos que a
universidade estatal não alcançou.
[...] a raiz de sua natureza comunitária: na mantenedora ou na Universidade?
Qual é o sentido e a dinâmica que essa natureza dá ao processo de uma
universidade comunitária? Que horizontes ou limites ela estabelece a esse
processo? [...] A partir de que, de quem, e para quem se dá o comum? Como
se produz o comunitário? (FRANTZ, 2002, p. 18-19).
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Encontramos em Franco (1998) respostas a essas perguntas entendendo
que a mantenedora das instituições de ensino superior tem a opção de ser
uma fundação de direito privado, assembleia ou uma sociedade civil.
A mantenedora é caracterizada por ser estrutura e dinâmica de
representação, ela apreende e administra os bens da instituição, trabalha
também como Recursos Humanos articulando os contratos de trabalho, e
através da Assembleia Geral consegue-se perceber a noção de comunidade. A
mantida tem autonomia sobre as especificidades acadêmicas. (NEVES, 2003).
Conseguiremos, então, esboçar um conceito de universidade comunitária,
o que já sabemos que vem de um modelo já falado, que é público não-estatal.
Público porque o serviço que é prestado é público, que não tem donos além da
sociedade por si só.
Comunitária para Dalbosco (1998) é aquela instituição que está atrelada
à comunidade em que está inserida, sob o viés de que a comunidade contribui
na construção e administração da universidade, sendo que esta posteriormente
retribuirá o movimento, articulando novos conhecimentos e desenvolvimento
à comunidade local e regional. Pela sua história, percebe-se que a sua gênese
se deu para ocupar um espaço que as instituições públicas não conseguiram
conquistar, pois os estudantes do interior, muitas vezes, não tinham condições
de frequentar a universidade na capital.
Neves (2003, p. 207-208) ajuda na acepção do termo, afirmando
que a “Universidade Comunitária é uma universidade privada, mantida e
administrada por grupos leigos ou confessionais, mas de caráter público não
estatal voltada aos interesses exclusivamente educacionais”.
As IES Comunitárias originam-se tendo por premissa a realidade e a
comunidade em que estão inseridas, proporcionando mensalidades francas e
oportunidade de afiançar educação acadêmica a mais pessoas.
Cabe aqui lembrar que no Estado do Rio Grande Sul, as universidades
comunitárias advêm, em sua maioria, de uma ideação da Universidade de
Santa Maria, ou/e do comprometimento das congregações religiosas e mitras
diocesanas, dos leigos, dos docentes, das lideranças locais e do auxílio das
lideranças políticas.
Com o passar dos anos as instituições comunitárias vão ganhando
espaço e sendo reconhecidas na sua forma específica de se constituir e ser.
A Constituição Federal de 1988 corrobora para as instituições e depois em
1996 a LDB nº 9.394/96, situa, no art. 20, que as instituições comunitárias
são capazes de ser “[...] instituídas por um grupo de pessoas físicas ou por
uma ou mais pessoas jurídicas, inclusive cooperativas de professores e alunos
que incluam [...] representantes da comunidade”. Muitas instituições do Rio
Grande do Sul se enquadram neste artigo da LDB devido à efetiva participação
e abarcamento da comunidade.
Em 1993, as instituições comunitárias de nível superior passaram a
sustentar um Protocolo de Ação Conjunta, compondo o COMUNG, Consórcio
das Universidades Comunitárias Gaúchas, com o propósito de tornar viável
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um processo integrativo que tenha como resultado a consolidação e melhor
desenvolvimento individual das universidades, beneficiando a comunidade
universitária do Rio Grande do Sul.

CONSIDERAÇÕES PARCIAIS
O contexto ajuda a visualizar a importância das instituições comunitárias
de ensino superior nas comunidades locais e regionais que estão inseridas,
como forma de relevante aspecto de desenvolvimento da região, devido o seu
compromisso com o ensino, pesquisa e extensão.
Além de oferecer educação de qualidade voltada a realidade do estudante,
essa modalidade “pública não estatal”, proporciona custo acessível ao aluno e
sua família, favorecendo o acesso ao ensino superior à muitos jovens.
Ao pesquisar sobre a história da constituição das universidades
comunitárias pode-se perceber que elas têm como elemento comum as
dificuldades no acesso ao ensino superior como motivação para a comunidade
se mobilizar, organizar e fundar as instituições comunitárias influenciados
por seu momento histórico.
As instituições comunitárias de ensino superior se tornam uma opção
de educação comprometida com a realidade local e regional. Sob esse viés
é possível dizer que a universidade comunitária é “parte da construção e
ampliação dos espaços da esfera pública, nos quais os deveres e os direitos da
educação devem ser discutidos e construídos” (FRANTZ, 2002, p. 72).
Essas universidades desenvolvidas basicamente de fundações
ou associações, diferenciam-se por unir as lideranças articuladoras da
comunidade. Dentre elas a prefeitura municipal, judiciário, câmara de
vereadores, cooperativas, igrejas, colégios, sindicatos patronais e de
trabalhadores se reúnem como associações comunitárias responsáveis
geralmente pela fundação mantenedora das universidades comunitárias.
Essas instituições rio-grandenses se formam como modelo de
potencialidade e da autonomia da comunidade, e também da competência de
criar colaboração entre as diferentes lideranças e setores com poder local e
regional da sociedade civil.
As universidades comunitárias foram instituídas sem apoio do Estado,
assim possibilitando maior autonomia nas decisões referentes ao ensino e
ainda ajudam a desenvolver o local e a região através dos projetos de pesquisa
e extensão.
A FERVI tem características em seu processo constitucional que muito
se aproxima dos elementos tratados por autores que versam sobre as IES
Comunitárias. Isso é possível perceber, por exemplo, na mobilização que
houve para buscar, por meios políticos, a instalação do primeiro curso; nessa
intenção, alguns sujeitos realizaram algumas mobilizações, porém, através
dos meios de comunicação (rádios e jornais), acabavam por envolver e solicitar
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apoio de toda comunidade, além do abaixo-assinado envolvendo uma parcela
significativa da comunidade educativa do município.
Muito ainda pode ser tratado sobre as instituições comunitárias, a fim
de que possamos amadurecer e refletir sobre o ensino superior no interior do
estado do Rio Grande do Sul, mas especialmente, nesta Região.
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AS MEMÓRIAS DE CLÉRIS ALLGAYER BECKER SOBRE A
IMPLANTAÇÃO DO GINÁSIO ESCOLAR
José Edimar de Souza1

Introdução
A professora Cléris Allgayer Becker tem sua trajetória profissional
desempenhada em uma única instituição de ensino, o Grupo Escolar Madre
Benícia, da localidade de Lomba Grande.
Como professora, ocupou por muitos anos a função de diretora da única
instituição pública estadual da localidade. Em sua gestão criou o Círculo
de Pais e Mestres (CPM), mobilizou a sua comunidade, atuou como uma
verdadeira liderança, em uma época que as responsabilidades da mulher e
professora não concebiam um envolvimento tão dinâmico como expressa as
intervenções desta docente.
Cléris Allgayer Becker foi responsável pela coordenação dos processos
de implantação da construção do prédio do “Madre”, como é conhecido o atual
Instituto Estadual Madre Benícia. Além disso, a referida professora nasceu e
ainda mora na localidade de Lomba Grande, um bairro rural do município de
Novo Hamburgo, Estado do Rio Grande do Sul.
Objetivo deste estudo, portanto, é contribuir para discussão dos
processos de implantação de outro nível de ensino na localidade de Lomba
Grande, o Curso Ginasial, que iniciou na década de 1970, promovido por
docentes que atuavam no Grupo Escolar, com auxílio de outras entidades,
como as Igrejas Católica e Evangélica.
Nos primeiros tempos, funcionou como um anexo da Escola, mas
financiado de forma comunitária e, posteriormente, incorporado aos níveis
de ensino oferecidos pelo Madre Benícia. Nesse sentido, a abordagem da
análise sustenta-se no referencial teórico da História Cultural e a metodologia
desenvolvida é a da análise documental histórica cotejada com depoimentos
orais de sujeitos entrevistados em outro estudo, bem como, da narrativa
realizada para esta pesquisa e feita com a professora Cléris Allgayer Becker.

Aportes teóricos e metodológicos
A opção pela abordagem da História Cultural conhecida, em um primeiro
momento, como Nova História, em contraste com a Antiga, considera aspectos
da experiência de vida, das trajetórias profissionais e sua relação com o
contexto em que se construíram.

1

Doutor com estágio de pós-doutorado em Educação pela Unisinos. Professor e pesquisador
do Programa de Pós-Graduação em Educação da Universidade de Caxias do Sul – UCS.
E-mail: profedimar@gmail.com
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A nova corrente historiográfica da História Cultural, ou seja, a Nova
História Cultural se constituiu, a partir da história francesa dos Annales,
apresentando-se como uma abordagem para se pensar a ciência histórica,
considerando a cultura como: “[...] um conjunto de significados partilhados
e construídos pelos homens para explicar o mundo” (PESAVENTO, 2004,
p.15). Essa nova perspectiva historiográfica possibilita a análise dos fatos
históricos sob outra perspectiva, relativizando o conhecimento construído
como acrescenta Pesavento:
A História é uma construção da experiência do passado, que tem se realizado
em todas as épocas. [...] Inventa o mundo, dentro de um horizonte de
aproximações com a realidade. [...] O historiador é aquele que, a partir dos
traços deixados pelo passado, vai em busca da descoberta do como aquilo
teria acontecido, processo este que envolve urdidura, montagem, seleção,
recorte, exclusão, ou seja, o historiador cria o passado [...] (PESAVENTO,
2004, p. 53-54).

A história é habitada por uma subjetividade que pertence ao historiador.
Pelo recorte espaço-temporal, que faz e pelas relações que estabelece, atribui
sentido inédito às palavras/imagens que arranca do silêncio dos arquivos.
Essa prática “[...] reintroduz existências e singularidades no discurso histórico”
(CHARTIER, 2002, p. 9). É nessa medida que a preocupação com a experiência
humana, o comportamento, valores que são aceitos em uma sociedade e que
são rejeitados em outra adquirem sentido pelas lentes do historiador.
A partir do movimento dos Annales, em 1929, uma nova representação
do tempo histórico se desenvolveu teoricamente. A evolução dessa inovação,
no método investigativo, possibilitou analisar acontecimentos, considerando
uma micronarrativa; narração da história de professores, compartilhadas e
configuradas no espaço e no tempo das memórias.
A memória, não sendo história, é entendida como uma construção social
que depende do relacionamento, da posição, dos papéis sociais do sujeito com
o mundo da vida. A memória é também coletiva e, nessa memória, o indivíduo
tem uma posição individual dos fatos vividos, mas ela se dá pela interação
entre os membros da comunidade e as experiências vivenciadas entre eles
(HALBWACHS, 2006).
A escolha pela metodologia da História Oral visa a aprofundar a
compreensão sobre aspectos do contexto no qual se desenvolve a pesquisa,
principalmente, os culturais e estruturais daquele contexto. Para Delgado
(2006), História Oral e pesquisa documental caminham juntas e auxiliamse de forma mútua; o autor classifica essa relação como “bidirecional e
complementar”, considerando que as entrevistas, quando possíveis de serem
realizadas, são esclarecedoras de lacunas deixadas pelas demais formas de
documentos - chamados oficiais.
Aqui, as entrevistas são tomadas como documento e servem para refletir
e compreender o passado, ao lado de documentos escritos, imagens e outros
tipos de registros. Além disso, faz parte de todo um conjunto de documentos de
tipo biográfico, compilando memórias dos indivíduos acerca de suas trajetórias,
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buscando interpretar acontecimentos, situações e modos de vida de seu grupo
e na sociedade de modo geral. As entrevistas são atos de construção e de
seleção de certo conhecimento da realidade e de seu funcionamento.
No que diz respeito aos procedimentos de análise, optou-se por destacar
o processo de inicial da implantação do Ginásio Comunitário nas memórias da
professora Cléris Allgayer Becker2. Através da análise documental, buscou-se
identificar o modo como, em diferentes lugares e diferentes momentos, uma
determinada realidade social é construída. Em outras palavras, todo objeto
de pesquisa necessita das “lentes” do pesquisador, para efetivar a crítica e a
relativização do conhecimento construído.

Aspectos da Escolarização Rural em Novo Hamburgo/RS
Novo Hamburgo, em destaque na figura 1, é um município gaúcho do
estado brasileiro do Rio Grande do Sul. Localiza-se na microrregião geográfica
do Vale dos Sinos, distando, aproximadamente, 50 quilômetros da capital Porto
Alegre; tem sua estrutura político-econômica desenvolvida, principalmente, no
século XIX, com a chegada dos imigrantes alemães na região (SOUZA, 2012).
Figura 1 Mapa de Novo Hamburgo no Estado do Rio Grande do Sul

Fonte: Souza (2012, p. 12).

Ao caracterizar as instituições escolares neste espaço do município
de Novo Hamburgo, é preciso reconhecer elementos que contribuem para a
compreensão do processo de escolarização desde o século XIX. Essa região
fora colonizada, principalmente, pelos imigrantes alemães que começaram a
se instalar na localidade a partir de 1826. Com eles, surgiu também uma
estrutura inicial de escolas paroquiais e comunitárias. O ensino primário
passou a desenvolver-se a partir da Escola da Comunidade Evangélica e,
em seguida, com as aulas públicas mistas federais, estaduais e municipais,

2

Além disso, a parte empírica desse trabalho baseia-se em outro trabalho já publicado, ver
Souza e Fischer (2013), consideradas as memórias de Arlete Timm.
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grupos escolares e, posteriormente, o ginásio comunitário (SOUZA; DUARTE,
2016).
Para compreender os aspectos históricos de existência de uma instituição
educativa, nas palavras de Magalhães (2004), é necessário analisar o quadro
evolutivo e de integração da comunidade, não apenas no que se refere ao seu
aspecto educativo, mas, sobretudo do contexto em que está inserida uma
comunidade ou região e seu itinerário de vida.
Em Lomba Grande, a história da educação se relaciona à sensibilidade da
comunidade e das famílias que cediam compartimentos em suas residências,
para que fossem ministradas Aulas. O professor, em alguns casos, também
era oriundo da sua comunidade e, apesar da instrução mínima, na ausência
de um mestre graduado (professor diplomado, dadas as dificuldades do meio
físico), desempenhava a docência superando, inclusive, as dificuldades de falta
de material didático, condicionando-se aos soldos provenientes das famílias
(SOUZA; FISCHER, 2013).
No contexto de escolarização do ensino Ginasial, sua implantação em
Lomba Grande é singular, por ser uma região rural, pois não era comum
receber parecer favorável da 2ª Delegacia de Ensino para se incorporar ao
Grupo Escolar Madre Benícia, em 1977.
A história do Grupo Escolar de Lomba Grande está profundamente
vinculada à evidência das Aulas Públicas do século XIX. A organicidade mais
próxima de uma instituição escolar, tal qual conhecemos hoje, surgiu em 1940,
a partir da organização das diferentes Aulas que existiam nessa região rural “Aulas Públicas Reunidas”, posteriormente, a partir de 1942, transformadas
em Grupo Escolar. A organização e a mobilização da comunidade contribuíram
para que a escola pública fosse realidade no início do século passado, o mesmo
também iria acontecer em 1970, com o processo de instalação do Ginásio
(SOUZA, 2012).
A organização da escola primária3, nesse espaço rural, foi indispensável
para se pensar a estrutura e a organização do ensino médio – modalidade
ginasial. Conforme Decreto número quatro, de dezesseis de outubro de 1952,
as escolas municipais eram mistas, dividindo-se em urbanas, suburbanas
e rurais; todas, porém, deveriam obedecer a um mesmo programa de
ensino. Esse aspecto demonstra a preocupação que havia, já nessa época,
em construir uma ideia articulada de rede, principalmente, de um currículo
comum “padrão” para os alunos que concluíssem o 5º ano primário na rede
municipal de ensino.
De modo geral, a reorganização do ensino médio caracterizou-se pela
permanência do sentido enciclopédico dos currículos e manteve a característica
elitista dessa modalidade de ensino. Contudo, sua organicidade implicou o
3

Outro aspecto importante para se pensar o contexto de organização das modalidades de
ensino no espaço rural foi a criação do SEDEP (Serviço de Expansão Descentralizada do
Ensino Primário), em 1960. Nessa época, muitas escolas públicas foram construídas;
contratos e acordos de entes (municipal e estadual) possibilitaram a ampliação do
atendimento educacional, principalmente, a partir das chamadas brizoletas.
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fortalecimento de um currículo que se caracterizou pela frequência obrigatória,
com dois ciclos, um fundamental e outro complementar. “A habilitação no ensino
secundário tornou-se exigência para o ingresso no ensino superior” (RAMOS,
2005, p. 230). Oficializava-se, desse modo, o dualismo do ensino secundário,
um preparatório para o ensino superior e outro profissional independente e
restrito em termos de configuração da produtividade ocupacional.
As chamadas Leis Orgânicas do Ensino, promulgadas pelo Ministro
Gustavo Capanema a partir de 1942, mantiveram a tradição acadêmica,
propedêutica e aristocrática, o que manteve a distinção entre as duas estruturas
educacionais paralelas e independentes. Somente com a Constituição de 1946,
houve movimento que indicou a elaboração de uma Lei de Diretrizes e Bases
da Educação Nacional (LDB) abrangente, a Lei n. 4042/61.
Na década de 1970, a alteração da LDB 5692/71, de 1971 instituiu um
novo momento no que se refere a escolarização básica. A expansão da oferta e
a nova forma de acesso possibilitou que novas classes, bem como, instituições
fossem implantadas. Esse fenômeno repercute positivamente na localidade de
Lomba Grande, tanto pela organização do ginásio comunitário quanto pela
mobilização deste grupo social para reivindicar qualidade, progresso e escolar
para os seus.

As memórias de Cléris Becker e a implantação do Ginásio Madre Benícia
Cléris rememora que o projeto de construção do prédio próprio para
o Grupo Escolar Madre Benícia situa-se no contexto de expansão do ensino
primário do Rio Grande do Sul. Como Diretora e professora desta instituição
ela havia escutado das outras escolas que uma das possibilidades era envolver
a comunidade, sensibilizando-a para que tivesse uma contrapartida da escola
e/ou do munícipio para que o Estado construísse o prédio. Porém, ela recorda
que, inicialmente, enfrentou alguns questionamentos dos pais dos alunos:
Ai tinha, era governador o Ildo Meneghetti e tinha uma verba, do governo do
estado, para construir o prédio próprio. Estava começando o ensino estadual
a se expandir. Mas, o município ou a comunidade tinham que entrar com
o terreno. Então, foi uma das primeiras bandeiras. [...] que eu comecei a
sentir desamparada e eu fundei o Círculo de Pais e Mestres [pausa], por
sugestão, eu tinha já ouvido de outras escolas, então... comecei a motivar os
pais neste sentido. E no começo, nosso, os objetivos... argumentos... ‘nós é
que temos que arrumar terreno, mas nós pagamos impostos’. Aí fomos então
procurar o prefeito de Novo Hamburgo, mas não houve muita motivação
neste sentido. Então, começamos a fazer Quermesses, até um baile com
cuca e linguiça, era servido cuca e linguiça, no salão Allgayer, e eu já era
casa (Cléris Becker, entrevista, 2015).

As inúmeras ações promovidas pelas professoras da instituição,
especialmente, Cléris Becker demonstram entrega incondicional ao ofício
docente, bem como, o sentido agregativo ao bem comum da vida em
comunidade. Nesse sentido, as professoras envolveram-se de tal maneira
que fica evidente o compromisso de possibilitar melhores condições físicas
e qualificar a construção do conhecimento dos alunos da população do meio
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rural. É importante destacar que muitas professoras que exerciam a docência
no Grupo Escolar também trabalhavam no Ginásio Comunitário de Lomba
Grande, até ocasião em que ele foi encampado pelo governo estadual.
No álbum de memórias4, organizado pela professora Cléris Bécker, em
que ela procura reunir vestígios da ocasião da inauguração do prédio do Grupo
Escolar registra com uma letra desenhada, em formato cursivo a fundação do
Círculo de Pais e Mestres, inicialmente presidido pelos senhores Inácio Britz e
Bruno Moehlecke. E a nomenclatura docente, diretora: Cléris Allgayer Becker,
demais professoras: Maria Helena Moehlecke, Laci Becker Allgayer, Arlete
Timm “Lindenmeyer5”, Fabirici Maria Beck, Renéo Prass, Marlene Carmen
Prass, com data de 04 de maio de 1969.
Há muitos recortes de jornais alusivos à inauguração do prédio, em
diferentes jornais, mesmo que não exista a identificação em todos os recortes,
percebe-se que se trata dos jornais: Zero Hora, Correio de São Leopoldo, Correio
do Povo e Jornal NH. Destacam-se destes recortes de jornais e anotações feitas
pela professora Cléris Becker aspectos importantes para entender o contexto
de evolução desta instituição educativa.
Em 1969, no dia 4 de maio há grande festa para inauguração do
prédio próprio para o Grupo Escolar Madre Benícia. Como argumentamos
anteriormente, desde a década de 1940, a escola funcionava no salão paroquial
da Igreja São José, espaço dividido de forma muito rustica, com lonas e com
classes ainda improvisadas.
No que se refere à implantação do Curso Ginasial 1970, tanto a
professora Cléris Becker, como Arlete Timm foram duas docentes pioneiras e
que assumiram diante da comunidade a responsabilidade das tratativas legais
para solucionar um problema da região, a falta de oferta desse nível de ensino.
Nesse sentido, contou-se com apoio de um projeto nacional, a Campanha
Nacional de Educandários Gratuitos (CNEG) que funcionou até 1976. Em
1977, o ginásio passou agregar a Escola Estadual de 1º Grau Madre Benícia.
A CNEG tinha por finalidade a captação de recursos para garantir a
criação e manutenção dos educandários “gratuitos”. Consistia em atividade
típica de voluntariado que tinha como objetivo a oferta do ensino secundário
para atender a população carente nas diferentes localidades brasileiras.
Algumas personalidades políticas também contribuíram para esse processo,
como os deputados: Martins A. Santini; Antônio Furnari e prefeitos de
diferentes administrações.

4

Este álbum foi trazido por uma acadêmica do curso de pedagogia, da Unisinos, ocasião
em que realizava estágio de pós-doutoramento (2015) e posteriormente realizou-se em
2016 a entrevista com a professora Cléris Becker.

5

Refere-se ao sobrenome do esposo da professora Arlete Timm.
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No contexto da trajetória profissional da professora Arlete, além de ter
sido a primeira diretora do Ginásio6 implantado no espaço rural em 1970,
sua história profissional se encontra entrecruzada às memórias do lugar, e
também de sua atuação em escolas municipais.
Arlete formou-se em 1960. Ela recorda uma prática comum daquela
época. As normalistas, quando concluíam seus estudos, encaminhavam
seu diploma à Delegacia de Ensino e aguardavam serem chamadas. Havia
um grande número de professoras leigas e as que tinham curso Normal
rapidamente conseguiam uma posição no mercado de trabalho (FISCHER,
2005).
No período de 1965 a 1985, atuou como professora da rede estadual
de ensino. Além disso, no período entre 1970 a 1976, foi diretora do Ginásio
Comunitário de Lomba Grande. A implantação do Ginásio nesse bairro
rural reflete não apenas as transformações econômicas e modernas que
caracterizam o contexto histórico do país nesse momento. Esse movimento
comunitário, correndo o risco de fazer uma afirmação ainda provisória, pode
ser interpretado como uma estratégia construída pelos moradores, buscando
suprir o sentimento de esquecimento e/ou abandono em relação ao espaço
urbano.
Arlete lembrou detalhes do tempo em que o Ginásio comunitário
funcionou no salão paroquial. O espaço da Igreja também cumpriu papel
legitimador das práticas que a comunidade, por suas estratégias e táticas
(CERTEAU, 2011), utilizou para conseguir dos órgãos públicos o que entendia
como necessidades básicas para os seus moradores.
Era um Ginásio que foi fundado por uma comissão feita aqui em Lomba
Grande, de pais, querendo a continuidade dos estudos. [...] as crianças aqui
no 5º Ano tinham que ir pra cidade e não tinha como. Eles geralmente iam
a São Leopoldo. Então por um movimento dos pais junto a nossa escola,
nós fundamos, como é que eu vou te dizer, uma associação que iria manter
este ginásio comunitário mediante uma contribuição mensal. [...] E aí em
1970, exatamente, 24 de junho de 1970, foi dada a 1ª aula no Ginásio
Comunitário de Lomba Grande, onde eu fui escolhida diretora; também pela
minha formação - na época eu era a única pessoa em Lomba Grande com
uma formação superior (Arlete, entrevista, 2010).

Em 1970, foi implantado o primeiro ano do Ginásio e, em 1974, aconteceu
a primeira formatura do curso ginasial. Arlete também se responsabilizou
por contatar professores com formação específica para ministrar as aulas.
Como os professores necessitavam se deslocar diariamente, em 1976, iniciou
outra campanha da comunidade, para solicitar que o governo do estado se
responsabilizasse pelo Ginásio. E, em 1977, o ginásio foi incorporado ao
6

O Ginásio Comunitário começou com a 1ª série ginasial e as demais séries foram implantadas
nos anos seguintes. Ele se manteve durante seis anos. Em 1976, a comunidade de novo
reuniu-se. “As coisas estavam ficando muito difíceis, os professores vinham todos da
cidade, então era caro e a gente não teve mais como manter. [...] fizemos uma campanha
para o Estado encampar [...] com a extinção do comunitário, em março de 1977, todos
eram do Madre Benícia [...]” (Arlete, entrevista, 2010).
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Grupo Escolar, com outra nomenclatura, considerando a Lei nº 5692/71, que
já estava em vigor.
Contudo, cabe destacar que, até 1970, o ensino primário representava
o limiar para quase todos os filhos dos colonos das diferentes localidades
de Lomba Grande. Como alertam Teive e Dallabrida (2011), a escolarização
traduzia-se, geralmente, em não mais que os três primeiros anos do ensino
primário.
Ao mesmo tempo em que a implantação do curso ginasial pode ser
entendida como uma tentativa de dirimir os altos índices de analfabetismo, o
“Madre Benícia”, ou ainda, simplesmente, o “Madre” - como carinhosamente
é lembrado pela comunidade lombagrandense – foi se constituindo como uma
referência, que, necessariamente, está impressa na memória de quase todos os
moradores de Lomba Grande. Assim como está agora entre as reminiscências
de Arlete.

Considerações finais
As memórias reunidas e organizadas neste estudo permitem compreender
como o ensino rural foi acontecendo na localidade abordada, principalmente,
sobre a implantação do Ginásio Comunitário. O envolvimento, o poder e a
representação que o professor ocupava neste período (décadas de 1970) revelam
uma docência marcada pela persistência e pela articulação comunitária. Uma
característica da professora foco deste estudo foi a sua capacidade persuasiva
e de liderança, talvez pelo fato de ser uma das poucas pessoas desse bairro
rural com formação superior, concluída em plena década de 1960 (SOUZA;
FISCHER, 2013).
A organização da comunidade e a mobilização em prol da escolarização
evidenciam a intenção de tornar o lugar melhor e acompanhar os avanços
tecnológicos que caracterizavam a alteração do espaço rural desde a década
de 1950. Além disso, na década de 1970, as reformas educacionais fizeram
parte do mito da economia planificada, oriunda dos planos nacionais
de desenvolvimento de inspiração militar, que pretendiam implementar,
modernizar e desenvolver, de forma acelerada, a economia do país.
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ESCOLA, FAMÍLIA, PROFISSÃO E ETNICIDADE: MEMÓRIA DOCENTE
NO INTERIOR DE SANTA CATARINA E AS ENTREVISTAS DE SIMÃO
WILLEMANN
Karla Simone Willemann Schütz1
O período entre 1977 e 1978 é o momento em que o historiador Simão Willemann
– na ocasião ainda aluno do Programa de Pós-Graduação em História da Universidade
Federal de Santa Catarina – recolheu cerca de 14 entrevistas pautadas na “técnica”2
da história oral, um campo que dava, à época, seus primeiros passos no Brasil.
Perpassadas por diversas “temporalidades”, tais entrevistas podem ser entendidas
tanto como produtos de um momento particular no campo da pesquisa histórica
brasileira, quanto como documentos que trazem consigo narrativas fornecedoras de
indícios interessantes para pensar a conformação de determinada memória coletiva,
que por sua vez, atua no sentido de forjar um forte sentimento de identificação étnica
no interior de uma comunidade formada majoritariamente por descendentes de
imigrantes alemães.
Desta forma, o presente trabalho intenciona problematizar os relatos
transcritos por Simão Willemann, tomando como fontes as falas dos senhores por
ele entrevistados. Para nortear a referida análise, com o intuito de problematizar
os quadros de memórias comuns a José, Roberto e Turíbio, serão utilizadas,
principalmente, as noções presentes nos trabalhos de Maurice Halbwachs (2011)
e Michael Pollak (1992). Neste sentido, temas como escola, família e etnicidade,
constituem os marcos a serem aprofundados.

Nas três entrevistas aqui abordadas podemos verificar este processo.
O que é lembrado está muito próximo das experiências dos entrevistados em
comunidade, e portando se apoia em determinada memória coletiva. Como
são pertencentes a um mesmo grupo - participaram dos mesmos processos
significativos que propiciaram a construção de uma memória coletiva, a qual
apoia a construção de suas identidades -, a forma como estes três homens
lembram é muito similar. A maneira como discursam, por exemplo, sobre a
importância que era dada ao estudo dentro da comunidade e a transmissão
da ideia de uma origem germânica comum, mostra que suas memórias
individuais são demonstrações de uma totalidade, expressa na memória
coletiva deste grupo. As tradições e costumes vividos por estes homens e
por seus antecessores formam um elo, tornando estas memórias fidedignas,
coesas e significativas para os mesmos. A memória concretiza a ligação de
indivíduos com a sociedade, orientando suas maneiras de pensar e a maneira
como estes constroem suas identidades (TEDESCO, 2004).
Ao longo das entrevistas realizadas por Willemann podemos perceber
a existência de temas específicos que são recorrentemente lembrados pelos
1

Universidade do Estado de Santa Catarina – UDESC. E-mail: karlawschutz@gmail.com

2

Ao longo do trabalho a definição “técnica” de história oral será utilizada em detrimento
da definição “metodologia” da história oral, mais difundida atualmente neste campo, pois
crê-se que tal expressão corresponde melhor ao significado atribuído à história oral por
parte destes primeiros pesquisadores que destas fontes se utilizaram.
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entrevistados, sem que eles sejam necessariamente questionados pelo
entrevistador a respeito. Cabe lembrar, que apesar de o entrevistador ter
esquematizado blocos de questões extremamente organizados, as entrevistas
não obedecem a uma ordem cronológica. No decorrer das falas ocorre um
constante trabalho de “ida e volta” no tempo, da idade adulta à infância, do
contemporâneo à juventude. Determinados momentos da vida e acontecimentos
históricos são dotados de maior significação e se repetem: relações familiares
e escolares, o trabalho como professor e a identificação étnica. Temas que por
vezes aparecem devido às questões propostas por Simão, mas que também se
mostram espontaneamente.
Pollak (1992) sugere que haveria então dentro de contextos de rememoração
elementos irredutíveis, tanto nas memórias individuais quanto nas coletivas, nas
quais a dificuldade de mudança se coloca, porque a memória se solidificou. Um
exemplo dessa recorrência pode ser observado na entrevista de Roberto João Tenfen.
Durante o depoimento é possível observar momentos em que o entrevistado rememora
a intervenção do governo brasileiro e a decorrente proibição do ensino em alemão
durante o período da Segunda Guerra Mundial. A transformação do ensino após a
revolução de 19303 também é uma lembrança espontânea. A seguir, um trecho da
entrevista de Tenfen que delineia um destes momentos.
Eu posso dar mais uma coisa? Eu me recordo, a primeira escola estadual,
brasileira, em português, foi criada depois da revolução aqui em Rio Fortuna.
Isso eu me recordo muito bem. Depois da revolução de 30 foi criada uma
escola brasileira. Isso foi falado né, onde ia-se aprender a língua vernácula,
o português, como se diz.

E mais tarde na mesma entrevista: “A gente previa as coisas. Já havia uns
inspetores alertando. Temos que começar a ensinar o vernáculo, o brasileiro,
o português. Então eu já comecei. Comprei uns livros de tradução”. Para
Roberto Tenfen, os acontecimentos políticos são balizas que influenciam no
processo de rememoração. É interessante perceber que ele atribui a si próprio
essa importância quando afirma: “E mais tarde eu também fui assim um líder
político. E não sei, lá pelos 45 ou 46, depois da anistia da Segunda Guerra,
quando criaram os partidos, eu criei aqui o partido da União Democrática
Nacional, a UDN, como diziam”.
Estas características individuais interferem na forma como o entrevistado
lembra, pois a todo o momento a memória realiza um processo de seleção, que
não depende do sujeito, mas que é suscitada por motivações externas. Desta
forma, parecia, por exemplo, ser importante para o entrevistado reforçar sua
importância política ao entrevistador.
Seguindo com os acontecimentos que parecem ter maior significação na
memória dos entrevistados, pois se repetem nos diferentes depoimentos, cabe
3

Segundo Cynthia Machado Campos após a Revolução de 1930: “Tanto as preocupações
com a educação como a ampliação do campo de influência da escola para a família são
questões colocadas pelo governo de Nereu Ramos. No programa político que o levou ao
poder público e nas reformas educacionais que ocorreram durante a nacionalização do
ensino, a educação vinculou-se a um projeto mais amplo que tinha como alvo promover
a unificação do uso da língua e dos costumes” (CAMPOS, 2008, p. 183).
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salientar a percepção a respeito da construção de determinada identificação,
a qual é possível detectar na análise dos testemunhos. Sendo a memória
uma construção, e mais importante, construção dentro da sociedade, esta
se relaciona intimamente ao sentimento de identidade, pois se constitui
responsável pelo sentido de continuidade e pertencimento. Estes homens se
identificavam, porque faziam parte da mesma região, compartilhavam uma
mesma ascendência (germânica) e partindo destas características procuravam
se diferenciar em relação aos outros (italianos, “lusos”, brasileiros). Acreditavam
desta forma, participar de um grupo homogêneo que partilhava a mesma
origem.
Para entender então um pouco das especificidades de como estes homens
se constituem identitariamente é preciso saber de que lugar eles vivenciaram suas
experiências: a área compreendida pelo Vale do Rio Braço do Norte, onde viviam
os três entrevistados por Simão Willemann, é uma região rural onde predominou a
colonização europeia, sobretudo a alemã. Inclusive todos os três entrevistados eram
de ascendência germânica, e isso claramente explica o interesse nas entrevistas de
abordar o funcionamento das chamadas “escolas alemãs”.
Tal região seguiu os moldes de tantas outras colônias agrícolas que se
estabeleceram nos estados do Rio Grande do Sul e Paraná4. Estas pequenas colônias
muitas vezes se estabeleciam em locais de difícil acesso e, portanto, se tornavam um
tanto isoladas do mundo urbano, como consequência desse isolamento as escolas
eram “sustentadas” pelas próprias comunidades e estavam fortemente ligadas a
instituições religiosas. Como se mantinha a partir do trabalho familiar na lida da
terra, esse espaço, a escola, mantinha uma forte ligação com as famílias (SEYFHERT,
1994).
É dentro desse mundo comunitário, juntamente com o ambiente escolar, que
Simão Willemann buscou registrar memórias sobre as experiências em família e o
cotidiano nestes espaços. A partir deste registro se procurou apreender os aspectos
que aparecem na fala e na memória desses senhores idosos: a vivência dentro de
casa, o trabalho no campo que envolvia toda a família e a convivência dentro da
escola.

Escola e Família
O espaço escolar e o espaço familiar estão intimamente imbricados nas
memórias dos entrevistados. São nestes dois quadros que aparecem o maior
número de relatos recorrentes, e é sobre tais aspectos que se percebe as razões
da escolha dos entrevistados por Willeman, pois seu conhecimento anterior
sobre o tema que iria abordar durante a entrevista, se mostra no cuidado da
escolha de seus depoentes.
Contextualizando o surgimento destas pequenas escolas podemos
perceber que ele se deve, sobretudo, à inexistência de escolas públicas em
território brasileiro no período em que estes imigrantes aqui chegaram, em
meados do século XIX. Estes estrangeiros, aqui falando mais especificamente
dos de origem germânica, concentram-se em núcleos rurais um tanto
4

Como exemplos mais conhecidos citam-se: “São Leopoldo (RS), São Pedro de Alcântara
(SC) e Mafra (SC) e Rio Negro (PR). (SEYFERTH, 1994, p. 13).

161

MIGRAÇÕES HISTÓRICAS E RECENTES

SUMÁRIO

afastados dos centros urbanos. Com o apoio então de instituições religiosas,
esses colonos promoveram a construção de escolas comunitárias que visavam
instruir seus alunos em elementos básicos como, ler, escrever e fazer cálculos
simples, mas também devido à sua ligação com a igreja tinham por objetivo
doutriná-los a partir da catequese (KREUTZ, 2000).
Como se tratava de uma iniciativa essencialmente destes imigrantes,
sem que houvesse grandes interferências do Estado brasileiro até a década
de 1930, estas escolas preservavam características sócio-culturais muito
semelhantes às do país de origem de seus idealizadores. A região do Vale do
Rio Braço do Norte5, majoritariamente colonizada por alemães não foge destas
concepções, mas tem suas características próprias como se pode perceber
através dos relatos de José, Turíbio e Roberto, os três senhores entrevistados.
A primeira característica que podemos elencar é a importância que
estas famílias davam a necessidade de aprender a ler e escrever. Nas palavras
dos três percebemos a constituição de pequenas escolas que tinham como
objetivo a aprendizagem de competências como a leitura e narrativa escrita,
bem como a resolução de problemas matemáticos, como afirma José: “Agora o
que ele ensinava mais era ler e escrever em alemão e fazer contas”. Roberto de
mesma forma recorda o conteúdo ensinado: “Agora que eu posso dizer é que
esse ensino, embora precário, fez muito efeito aqui nesta região. Porque eles
aprenderam a ler, a escrever um pouco, a fazer um pouquinho de contas e que
melhorou muito dos pais e avós que vieram para cá, né”. Turibio também se
lembra destes conteúdos, mas ficou um tanto confuso em relação à pergunta:
TS: Ler e escrever, só, só.
SW: E matemática também?
TS: Não, não. Matemática eles aprendiam na escola estadual.
SW: Estadual. E quando o senhor frequentou, como aluno?
TS: Ah, aí tinha matemática, mas ali era só alemão.6

Ele parece responder mais pelo estimulo dado por Simão e menos por
uma evocação natural da memória, evidenciando o quanto o historiador, por
vezes, induzia as respostas.
A relação entre escola e família era forte, os pais eram os principais
responsáveis pelo incentivo ao ensino, bem como, pela retirada das crianças
ou adolescentes do ambiente escolar quando era necessário o auxílio destes
na produção familiar, voltada majoritariamente a agricultura. Este foi o caso
de dois dos entrevistados aqui citados, Roberto Tenfen e José Boeing que
foram tirados da escola porque precisavam dar apoio a família nas atividades
agrícolas. Conforme Roberto: “Eu estive mais uns tempos com ele na escola.
5

Essa região é compreendida hoje pelos municípios de São Ludgero, Braço do Norte, Rio
Fortuna, Santa Rosa, Anitápolis e Grão-Pará. “Os que primeiro chegaram ao vale haviam
chegado em Teresópolis em 1863” (DALL’ALBA, 1973; p.46-). Seria a partir da região de
Teresópolis que esses primeiros imigrantes abriram caminho em direção ao Vale do Braço
do Norte.

6

Siglas: SW: Simão Willemann; TS: Turíbio Schmidt.
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Talvez um ano. E aí eu saí. Como era o filho mais velho em casa, eu tinha
que ajudar papai. Papai fez um engenho de açúcar. Aí tinha muito serviço”.
Neste mesmo sentido, afirma José, que respondeu de maneira bem direta a
pergunta de Simão.
SW: Certo. Depois então de o senhor terminar o primário, como é que
continuou, senhor José, a sua vida daí pra frente? Assim rapidamente,
pequena explicação.
JB: Roça. Trabalhar na roça. Aos 16 anos, eu fui com meu pai para fora,
construção de casas. Aprendi a ser pedreiro, carpinteiro.7

Turíbio Schmidt teve uma infância um tanto diferente, pois era filho de
professor responsável, inclusive, por uma escola particular em Braço do Norte:
Certo. Como criança aqui em Braço do Norte eu vivi até mais ou menos doze,
treze anos, junto com meus pais indo para a escola e nada mais fazendo. Só
ajudando os pais em casa. Fazia mais nada. E mais tarde faleceu a mãe, e o
pai mudou-se então para São José, distrito de Braço do Norte. Viuvou e não
casou mais. E lá em São José, eu fiquei uns quatro a cinco anos junto com
o pai. (...). Aqui eu freqüentei a escola particular de meu pai mesmo como
professor.

Nesse trecho aparece uma das poucas características que pode diferenciar
a trajetória que traçaram estes sujeitos durante suas infâncias. Turíbio pouco
viveu o ambiente agrícola com suas próprias mãos, apesar de Braço do Norte,
a cidade onde vivia ser um perímetro rural. Neste sentido, pode-se afirmar
que esta infância mais “letrada” influenciou a formação dele. Schmidt foi o
professor que foi mais longe nos estudos profissionalizantes, tendo estudado
inclusive, no Colégio Catarinense em Florianópolis.
No entanto, em relação à importância dada à educação, suas falas são
unânimes, ou seja, todos eles procuraram dar aos seus filhos a chance de
estudar e adquirir ao menos um grau mínimo de escolaridade. Nota-se essa
questão no trecho da entrevista de José Boeing a seguir:
SW: Havia, digamos, diferença entre aluno que saiu da escola e sabia ler
e escrever, e outro que ficou analfabeto? Na sociedade podia-se notar a
diferença?
JB: Podia-se.
SW: De posição social, digamos?
JB: É. Olha, por exemplo, aquela época quase ninguém se encontrava
durante a semana, pouco no domingo. Porque, geralmente as crianças
tinham que ficar em casa. Pois é. Então de modo que se encontravam pouco.
Mas, então os rapazes na igreja cada um tinha o seu lugar, né. No meio
os rapazes, as meninas no outro lado (...) e os pais atrás, né. Então eu
achei muito bonito, os pais vigilantes sobre os filhos. Muito bem, né. E
se alguém, por exemplo, algum menino brincava, isso tudo existia. Tinha
sempre uma pessoa lá. Olha, dava jeito naquilo né? Agora por exemplo,
um que tinha mais estudo que outro, olha, não se pode dizer qual eles
davam mais valor. Em si, davam sim, porque, às vezes, aparecia alguma
coisa assim negócio de fazer contas, com venda de porcos, de porcos
7

Siglas: SW: Simão Willemann; JB: José Boeing

163

MIGRAÇÕES HISTÓRICAS E RECENTES

SUMÁRIO

que naquela época, sempre se vendia, né. Mas isso e aquilo. Então se
notava que esses que tinham mais estudo eram melhores. Mas que não
sentiam. Eles não permitiam ser orgulhoso e desprezar o outro, não.
Isso eles não aceitava8.

A importância da estrutura familiar, a religiosidade, bem como a
preponderância de um indivíduo que tinha conhecimentos básicos escolares
em relação a outro que não os possuía fica clara nas palavras de José, mesmo
quando ele afirma que não eram bem vistas as atitudes presunçosas vindas
dos portadores de “maior conhecimento”. É notável que esse conhecimento
era valorizado no momento em que adquiria importância na vida prática, e
essa era a grande preocupação, ‘saber na medida’, para não ser enganado e
poder manter em ordem a economia familiar, voltada à agricultura e pecuária,
principais fontes de renda daquela comunidade em geral. Mas não somente
isso, como alega Tenfen:
Eu posso afirmar que aqueles que não estudaram, que não tiveram a dita,
eram assim mais mal tratados. Ah! Aquele não aprendeu nada. Aquele não
sabe nada. Dizia-se que aquele nem podia servir o Governo. Aquele nem
podia sair para a cidade, por que não tinha comunicação. Já havia distinção.

Ele nos mostra que para além da vida prática, o conhecimento é um
fator de distinção social naquele espaço. Quando afirma que quem não tivesse
estudado não poderia servir ao Governo, nem sair da cidade, demonstra a
solidificação de uma ideia que emana da sociedade em que vivem, e que os
próprios sujeitos adotam para si mesmos.
Outra questão que demonstra a participação familiar na organização
dessas escolas étnicas é a formação nas comunidades de grupos de pais,
chamados por Boeing de Vorstand9. Segundo ele, esse grupo de pais se
responsabilizava pela constituição e manutenção dessas escolas: “(...) agora
havia assim uma comunidade reunida. Quando faltava uma coisa, todo mundo
se ajudava, né. Ajudavam-se”. A ênfase na existência dessas organizações é
algo recorrente em todas nas entrevistas analisadas.
Família e escola tinham uma relação muito próxima e em certos momentos
complementar. Segundo os entrevistados, foi, sobretudo, a participação e o
interesse familiar que tornou possível a existência e a manutenção destas
escolas isoladas. Na tessitura dessas falas foi possível notar a importância
atribuída pelos pais à instrução de seus filhos, bem como, a maneira como
estes valorizavam o incentivo recebido pela família.

Escola e Identidade Étnica
No presente trabalho, a questão da construção de uma identidade é
elemento primordial para entender de que maneira estes homens perpetuam
a noção de origem e identidade étnica alemã em comum, a qual perpassa
8

Grifos meus.

9

Vorstand: Conselho, direção.
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suas memórias ligadas à escola. Segundo Giralda Seyferth (1981, p.46), nas
comunidades de imigrante alemães: “A nação é considerada fenômeno étnicocultural e, por esta razão, não depende de fronteiras”.
Sob esta perspectiva, não importa onde esteja ou tenha nascido, um
alemão será sempre alemão, pois o que conta é o seu “sangue”, assim, a
nacionalidade é uma herança. A noção de povo ou raça é mais importante
do que a ideia de estado nação no sentimento de pertencimento (SEYFERTH,
1981), pois é através de práticas cristalizadas na memória dessa coletividade
que é possível haver identificação. Por isso, mesmo tendo nascido em território
brasileiro os descendentes de imigrantes se consideravam povo alemão
e procuravam se diferenciar das outras etnias que aqui também viviam. A
língua alemã nesse sentido seria a maneira mais eficaz de manter o espírito
que unia estas comunidades. Por ela a diferenciação em terras estrangeiras
se estabelecia de forma concreta. Quando perguntado quem eram os alunos
que frequentavam as escolas onde deu aula, isso já quando o alemão não era
a língua mais utilizada em sala de aula, Turíbio relata o seguinte: “Aqui em
Braço do Norte era misto, aqui era lusos, ítalos e germanos, aqui. E até alguns
africanos também. Mas lá em São José e mesmo São Maurício que eu conheço,
muito bem, lusos raros. Todos descendentes germânicos, todos eles”.
Nesse trecho percebemos que a diferenciação ainda estava presente
mesmo quando as “escolas alemãs” já estavam desaparecendo. Outra parte
da entrevista nos descreve com clareza a distinção que se processa através
do domínio da língua alemã e o desconhecimento do português, bem como
as alternativas buscadas pelos professores para estimular que os alunos
aprendessem o português.
O primeiro tempo de aula que eu dei aqui em São José, no ano de 1924,
de todos os alunos que vieram aí nenhum deles sabia falar português. E
eu tinha que ensinar o português. Então eu falava com eles em português,
brincava pra cá, brincava pra lá, e ia brincando com eles. E por fim eu peguei
alguns agregados. Esses rapazinhos agregados passavam trabalho, esses
alunos agregados. Só falavam português, e as outras crianças não sabiam
falar português. Então um ou outro assim já se comunicavam assim, daí
eu comecei a exigir que primeiramente uma vez por semana só se falasse o
português nas escolas, durante o recreio, só português e brincar só com (...);
mas eu ajudava eles então. Olha, pois essa aula de recreio, quando era vez
de falar só português, era uma hora de silêncio. Eles lá se amontoavam todo
mundo. Só se amontoavam por que ninguém sabia falar. Então eu sacudia,
fazia roda com aqueles que já sabiam um pouquinho, com aqueles filhos
de agregados que foram aparecendo mais tarde, um, dois, três, somente as
vezes, né? E foi indo, aí por fim a coisa melhorou.10

Além da diferenciação, podemos levantar outra questão: a importância
da escola na manutenção e difusão da língua e consequentemente da
identidade étnica, mesmo sendo perceptível que no caso acima descrito a
necessidade da aprendizagem do português já se processava. Em relação ao
surgimento dessas “escolas alemãs”, objeto de pesquisa de Simão Willemann,
10 Agregados eram trabalhadores temporários contratados para trabalhar nas propriedades
desses imigrantes e seus descendentes.
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aqui abordado como forma a compreender a maneira como os entrevistados
constituíram suas identidades, Seyferth (1981) sugere que são diversos os
fatores relacionados e todos eles estão anexos à questão da identidade étnica.
O primeiro seria a constatação de uma política educacional deficitária desde o
período imperial até as primeiras décadas republicanas que não foi capaz de
oferecer escolas públicas a todas as regiões brasileiras, ocupadas por imigrantes
ou não. Além disso, a educação estaria subordinada ao deutschtum11, junção
dos elementos que caracterizam a identidade germânica. Outro fator seria
a ênfase na perpetuação da língua alemã, e por último, a articulação entre
religião, ensino e nacionalismo (SEYFERTH, 1981). Todos estes elementos se
relacionam com a constituição de uma identificação com a etnicidade alemã,
mesmo em solo brasileiro. Estas particularidades tornaram possível que se
estabelecesse através de uma memória coletiva, que se apoia nas lembranças
comuns ao grupo, à noção de uma identidade originariamente germânica.
Cada uma dessas recordações semelhantes aparece nesses indivíduos
em intensidades diferentes, mas só foi possível a eles rememorar tais
experiências, pois estes tomaram como base as práticas ou conhecimentos
de um grupo precedente a este momento de recordação, o qual se imbrica
ao ofício de professor e as necessidades impostas frente à nova realidade, as
quais exigia o aprendizado da língua portuguesa. Foi o ambiente social que
tornou essas memórias significativas e as memórias por sua vez reforçam a
coesão do grupo.
Podemos perceber que essa constituição se deu de maneira tão incisiva
que mesmo nesses relatos colhidos muito tempo após o fim dessas escolas12,
a identificação continua presente nas memórias individuais desses senhores,
que obviamente, também viveram experiências individuais específicas. É
certo que a interferência nacionalizadora do Estado brasileiro provocou
transformações significativas dentro dessa comunidade a partir do ataque
direto ao ensino da língua. Alguns desses elementos se desintegraram, mas
a noção de uma herança germânica e a manutenção de tradições ainda é
presente dentro dessa região de teuto-brasileiros, ao menos se encontra ainda
muito clara nas declarações dos homens entrevistados por Simão Willeman.
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ENTRE SABERES, FAZERES E AFAZERES: A DINÂMICA DAS
ATIVIDADES RURAIS DAS MULHERES AGRICULTORAS FAMILIARES
ITALO-BRASILEIRAS NA COLÔNIA BOA ESPERANÇA (ROLANTE/RS)
Aline Nandi1
Daniel Luciano Gevehr2
Este estudo propõe uma análise das atividades desempenhadas pelas
descentes italianas nas propriedades de agricultura familiar na Colônia Boa
Esperança no município de Rolante (RS) e a dinâmica das relações que se
estabelecem neste espaço. A pesquisa baseia-se nas teorias relacionadas à
temática dos estudos de gênero como uma categoria analítica e com abordagem
qualitativa. Através do trabalho empírico e pesquisa de campo realizada nas
propriedades rurais, buscamos melhor compreender o contexto das atividades
desempenhadas pelas ítalo-brasileiras na agricultura familiar, analisando de
forma mais aprofundada suas contribuições para além do espaço doméstico,
pautando seus saberes, fazeres e afazeres e assim suas contribuições para
o desenvolvimento regional. O cenário desta pesquisa é composto de quatro
entrevistas, com vistas a analisar a partir das falas, seus hábitos, seu
cotidiano, as relações familiares, suas percepções sobre o rural, as formas de
trabalho e os processos de tomada de decisão. Além disso, busca-se evidenciar
as práticas de trabalho e o cotidiano, suas relações com as transformações
ocorridas no rural, às formas em que estas acessaram a terra e o processo de
organização e tomada de decisões nas propriedades e a organização do tempo
para realização das atividades de trabalho e suas características étnicas. No
que se refere ao trabalho no meio rural e as formas como as ítalo-brasileiras
se reconhecem, pode se perceber que, não há por parte das agricultoras o
reconhecimento de suas atividades. A importância deste estudo evidencia-se
pelas práticas e saberes das ítalo-brasileiras na agricultura familiar e suas
contribuições no desenvolvimento local, possibilitando discussões acerca das
relações étnicas no espaço rural e a evidenciação do trabalho feminino.

Espaço, dinâmicas e relações
O município de Rolante está localizado a 76 km de Porto Alegre e faz parte
da Região Metropolitana. A Colônia Boa Esperança encontra-se no interior
desse município e distingue-se das demais colônias de imigrantes da região
pelo fato de ter sido colonizado por imigrantes italianos, numa região típica
de colonização alemã. Assim, a Boa Esperança pode ser compreendida como
um reduto de imigração italiana em terras de colonização alemã na região do
Vale do Paranhana – o que torna seus traços identitários ainda mais visíveis,
através daquilo que chamamos de “fabricação das identidades pela diferença”
(SILVA, 2014).
1
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Foi em 1882 que chegaram em Rolante os primeiros colonizadores
vindos das colônias velhas de imigração italiana no Rio Grande do Sul (como
Caxias do Sul, Bento Gonçalves e Garibaldi), e que acabaram fixando moradia
em Alto Rolante, atual distrito de Rolante. As terras foram cedidas por uma
empresa colonizadora aos imigrantes alemães. Os ítalo-riograndenses, por
sua vez, chegaram à localidade somente na primeira década do século XX.
Pertencente originalmente a Santo Antônio da Patrulha, Rolante teve sua
emancipação político-administrativa concedida em 28 de fevereiro de 1955.
Atualmente o município é conhecido como a “Capital Nacional da Cuca”, e
também como a terra natal do cantor tradicionalista gaúcho Teixeirinha.
A crescente diversidade de estudos relacionados à temática das
mulheres tem impulsionado novas abordagens sobre mulheres rurais,
relações de trabalho e gênero que alavancam a visibilidade das mulheres – em
um ambiente ainda visto como masculino, como o rural. As desigualdades de
gênero nas áreas rurais têm se inserido por muitos anos em uma conjuntura
de desigualdades sociais que, quando comparadas com as áreas urbanas,
tomam dimensões ainda maiores. Assim, é importante levar em consideração
nos estudos do rural, as desigualdades existentes no que tange a temática e
as percepções sobre o feminino rural, no acesso à renda, divisão sexual do
trabalho, acesso a terra, entre outras questões de fundamental importância
para a problematização do tema em questão.
Brumer (2004) aponta que as invisibilidades as quais mulheres
estão submetidas na agricultura familiar, fazem com que seu trabalho não
seja visto e/ou reconhecido. As mudanças na organização das atividades
desempenhadas na Agricultura Familiar vêm passando por um problema
emblemático centrado na expansão das unidades familiares com múltiplas
atividades. Neste ambiente, uma parte dos membros das famílias residentes
no meio rural passa a dedicar-se a atividades não agrícolas, praticadas dentro
ou fora das propriedades (SCHNEIDER, 2006).
Emerge nesta investigação, o questionamento acerca das atividades
desempenhadas pelas descentes italianas nas propriedades de agricultura
familiar na Colônia Boa Esperança no município de Rolante (RS) e a dinâmica
das relações que se estabelecem neste espaço.
Buscando aprofundar as percepções acerca das relações de gênero e
etnicidade das agricultoras familiares da Colônia Boa Esperança, este estudo
está alicerçado em discussões teóricas sobre gênero, etnicidade, agricultura
e desenvolvimento. A pesquisa tem por objetivo aprofundar a discussão
acerca da dinâmica de funcionamento das atividades rurais desempenhadas
pelas ítalo-brasileiras agricultoras familiares, bem como analisar o perfil
econômico, identificar as atividades de trabalho realizadas e a descrição do
papel desempenhado pelas agricultoras familiares nas propriedades rurais de
base agrícola familiar.
Faz-se necessário atentar ainda para a discussão acerca da dinâmica de
empoderamento das agricultoras familiares a fim de identificar as possíveis
relações entre o desenvolvimento endógeno de Rolante e as atividades
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agrícolas familiares desempenhadas pelas mulheres, além de investigar as
representações sociais – que produzem uma representação de si – construídas
pelas ítalo-brasileiras da Colônia Boa Esperança em relação as suas funções
no meio social em que estão inseridas.
O aspecto qualitativo da pesquisa – que se revelará através das fontes
selecionadas e da leitura que realizaremos ao longo da investigação. Neste
caso, de modo especial, as narrativas sobre seu cotidiano, relações, atitudes
e opiniões merecem especial atenção. Tal estudo propõe uma análise sobre a
dinâmica de funcionamento do trabalho desempenhado pelas colonas ítalobrasileiras de Rolante/RS, tendo como recorte espacial em quatro pequenas
propriedades de base agrícola familiar.
Para este artigo foram selecionadas quatro entrevistas com as ítalobrasileiras agricultoras familiares da Colônia Boa Esperança. Isso permitiu
o conhecimento sobre as características das propriedades e das atividades
desempenhadas pelas agricultoras e deu uma ideia da organização social
das comunidades onde estas mulheres estão inseridas, as condições
socioeconômicas das localidades, as atividades agrícolas praticadas nas
propriedades do entorno e ainda as transformações sofridas pelo rural.
O corpus documental da pesquisa se valeu de diferentes fontes,
como documentos oficiais, sistemas públicos de consultas de dados, fontes
bibliográficas – como publicações acadêmicas, relatórios, registros de diferentes
naturezas – além das entrevistas e dos diários de campo.
O trabalho de campo permitiu uma série de experiências – inclusive
pessoais e subjetivas – bem como a observação da realidade de uma forma
diferenciada e, de forma indireta, a participação em atividades cotidianas
desempenhadas pelas mulheres, o que possibilitou conhecer a realidade das
agricultoras familiares.
Além disso, foi possível acompanhar e registrar seus saberes, origens,
formas de produção, entre outros aspectos que permitam construir confiança,
abertura para o diálogo, vivência sobre a realidade em torno das relações de
poder e étnicas que se estabelecem nestes espaços. Enfim, este estudo permitirá
um processo de reconstrução de conceitos e um novo olhar, para aquelas que,
muitas vezes, estão esquecidas neste universo rural – cuja espacialidade, que
vai muito além do lugar físico, não permite sua visibilidade.

Conceitos e discussões sobre desenvolvimento
Para Schumpeter (1998) o desenvolvimento ocorre quando há inovações.
Estas inovações são consolidadas como o motor do processo de mudança
que caracteriza o desenvolvimento capitalista e são resultados da iniciativa
dos agentes econômicos. Tais ações proporcionam a ruptura com o processo
anterior e geram um novo modelo ou ciclo.
A agricultura não permite grandes desdobramentos produtivos ou
amplas mudanças a longo prazo por inúmeros fatores. Porém, cabe destacar
que Smith (1978) aponta que as subdivisões do trabalho não são realizadas
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de forma tão acentuada como ocorre na indústria, sendo que devem ser
observadas a sua natureza. Afinal, “o mesmo homem que lavra a terra, que
trabalha com a grade, que semeia o que, mais tarde, faz a colheita” (SMITH
apud PAIVA, 2014, p 34).
No âmbito do desenvolvimento, as mulheres têm importante contribuição
para minimização das situações de pobreza e ampliação dos espaços de
igualdade nas relações sociais e de trabalho que buscam promover a redução
de sua invisibilidade. Sendo as relações desiguais e determinadas culturalmente
(NASCIMENTO, 2013; MESQUITA, 2014; HENRIQUES & NARCISO, 2008),
o território se apresenta como um espaço de construção das dinâmicas de
produção.

Mulheres agricultoras familiares: questões de gênero, trabalho e etnicidade
Sendo o Rio Grande do Sul um dos maiores produtores agrícolas do
Brasil, o reconhecimento aos geradores de recursos através das atividades
agrícolas, está centrado nos grandes proprietários de terra, aqui surge outro
fator de invisibilidade ao trabalho e a renda feminina no campo.
Segundo SCHOTT (1995) as diferenciações das normatizações de
comportamento, as separações de ocupação dos espaços públicos e privados
destinados a cada sexo, assim como as relações de trabalho – são todos
elementos que se apoiam na diferença biológica como pressuposto para a
reprodução e legitimação das práticas e das teorias da divisão sexual – o que
impossibilita a quebra de paradigmas e comportamentos atribuídos a este ou
aquele.
Se as relações de gênero, ancoradas nos conceitos biológicos ainda
direcionam fortemente as relações sociais, percebemos que os comportamentos
no seio familiar também implicam nas determinações simbólicas do fazer. De
acordo com Perrot (2005, p 11) “as mulheres agricultoras ou de artesãos,
cujo papel econômico era considerável, não são recenseadas, e seu trabalho,
confundido com as tarefas domésticas e auxiliares. Torna-se, assim, invisível”.
Tal pensamento nos leva a observar que o trabalho desempenhado pelas
mulheres, não sendo visibilizado, coloca as mulheres em um espaço marginal.
Cabe relacionarmos gênero e trabalho, em especial neste estudo, ligados à
agricultura familiar, sendo que as relações de gênero e trabalho são socialmente
construídas – e no que tange às discussões sobre a divisão sexual do trabalho,
que está intrinsicamente ligada à dinâmica familiar, em especial no ambiente
rural – estão alicerçadas no gênero masculino, não seria possível realizarmos
estas discussões sem que estes temas estivessem na centralidade.
Segundo Tedeschi (2010), que se vale da concepção foucaultiana, o
poder é algo complexo e difuso, sendo este imposto de cima para baixo. No
que se relaciona às relações de gênero e poder, em especial no meio rural,
se faz necessário observar a sua capacidade de afetar exercício do poder, e
sua capacidade de ser afetado, provocando resistência. Assim, a resistência e
relações de poder estão interligadas em uma relação dialética, ou seja, existem
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inter-relações, ou, dependência de um para o outro. Segundo o autor, para
Foucault, a resistência é a força superior às demais, já que são os seus efeitos
que provocam mudanças nas relações de poder.

Caracterização das agricultoras familiares de Rolante
Tratando-se da caracterização das mulheres agricultoras integrantes
desta pesquisa, busca-se analisar o perfil dessas agricultoras familiares. A
idade das entrevistadas varia de 28 a 64 anos; Das entrevistadas as quatro
são casadas. O número total de filhos varia entre 3 e nenhum, sendo que o
número médio fica em 1,75 filhos por pessoa.
No que se refere aos tipos de renda das propriedades, as quais estas
mulheres estão inseridas, as quatro possuem renda advinda da produção
rural, sendo que todas possuem agroindústrias de produção de vinhos e/ou
sucos. Uma delas trabalha ainda como enóloga para outras cantinas e outra
acresce a sua renda a aposentadoria rural.
Quanto à escolaridade das agricultoras familiares, duas delas possuem
o Ensino Fundamental Incompleto, a que chamam de “primário”. Outra
delas possui Ensino Médio completo e, ainda, outra possui Curso Superior
concluído, com formação relacionada diretamente a atividades rurais.
No universo do processo de sucessão familiar, do total das quatro
agricultoras com um ou mais filhos, a agricultora 1 que possui 3 filhos com
idade entre 27 e 41 anos, sendo dois homens e 1 mulher, apenas o filho
mais novo segue na propriedade. As demais possuem crianças com idade
entre 1 e 16 anos, sendo que estes estão na propriedade, porém apenas o de
16 contribui nas atividades produtivas e deve seguir com as atividades na
propriedade. Percebe-se ainda que quanto menor a idade das mulheres do
grupo entrevistado, menor é o numero de filhos por unidade familiar.
O tamanho médio das propriedades varia entre 23 e 46 hectares, sendo
uma média geral de 31 hectares por família.
A composição da família é predominantemente pela estrutura familiar
nuclear. Sendo composta pelo pai, mãe e filhos. Dos núcleos familiares das
mulheres entrevistadas esta é a formação tradicional, havendo um rompimento
apenas no caso de dois dos grupos, pelo fato de haver em uma deles a viuvez
(sogra), num segundo a não permanência dos filhos na propriedade, e em
outro o fato de que a entrevistada ainda não era mãe e morar em casa; porém,
como as atividades que a mesma desempenha se dá na propriedade de seus
pais, a formação do núcleo também é característica.

As mulheres e o acesso a terra
Num universo de mais de 1.100 propriedades rurais, com base agrícola
familiar no município de Rolante, a forma de acesso às propriedades se dá
de diferentes maneiras. Observando o processo de colonização para definição
da destinação dos lotes e uso do solo, o primeiro acesso se deu por meio
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das concessões do governo para capitães ou para integrantes de tropas. Em
seguida, com o processo de venda das terras pelas companhias colonizadoras,
os núcleos familiares se estabelecem em pequenas quantias de terra e ali
precisam organizar sua família e tirar o sustento das atividades agrícolas.
As mulheres se inserem neste contexto de primeiro acesso à terra, por
meio da participação no grupo familiar. Pelas características do patriarcado,
as mulheres, em sua maioria, estão excluídas do processo de sucessão das
terras, e quando isso acontece por meio das divisões de heranças, muitas vezes
o patrimônio adquirido não é suficiente para a permanência do novo grupo
familiar ao qual ela está compondo – quando já casada – de forma a assegurar
qualidade de vida e renda por meio de atividades produtivas relacionadas ao
trabalho rural.
O casamento era para as mulheres uma das principais formas de
mudança no cotidiano. Segundo Cambruzzi & Gevehr (2009, p. 94), “Se as
mulheres, ao casarem, permanecessem morando com os pais de seu marido,
deveriam assumir a nova casa, sobretudo, quando um familiar se encontrava
doente”.
Nesse contexto de análise, observamos que a agricultora 04, embora
relate morar em casas separadas, ainda divide na atualidade a propriedade e
as atividades com a sogra. A mesma fala como adquiriu a propriedade. “Era do
meu sogro a propriedade [...] eu, já tô casada há 18 anos. [...]. Eles vendiam
a uva [...] daí, depois com o [...] a gente começou a fabricar vinhos. [...] a
gente tem casa separada. Aí, com o tempo, ele passou a propriedade para meu
esposo” (AGRICULTORA, 04).
Já, a agricultora 02, após o casamento, construiu sua casa próximo à
propriedade dos pais, onde junto com seu irmão e pais são responsáveis por
uma propriedade de aproximadamente 46 hectares, sendo que destes cerca de
5.5 hectares são de parreiras de uva, de onde retiram a matéria prima para as
duas agroindústrias da propriedade, sendo uma de sucos e outra de vinhos.
É, na verdade, eu tenho parte da fábrica do suco. A cantina de vinho no
caso é do pai e aí a fábrica de suco é minha e do meu outro irmão, nós
três no caso. Só que quem administra em si é tudo o pai. Assim a gente
tem um nome, assim na fábrica e tem participação no trabalho mais quem
administra e quem gerencia é ele assim (AGRICULTORA, 04).

Seguindo a investigação, nota-se que as agricultoras 1 e 3 estão na
propriedade por conta do regime de sucessão dos esposos. Onde as terras
anteriormente foram adquiridas pelos sogros e os esposos seguiram com as
atividades na propriedade, cabendo a estas seguirem e acompanharem após
o casamento.

Mulheres agricultoras familiares: dos afazeres à reafirmação como
trabalhadora
Buscamos compreender quais as percepções das mulheres sobre seu
trabalho e o ambiente em que estão inseridas. Ao serem questionadas sobre
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seu reconhecimento pessoal, algumas das entrevistadas afirmam que o seu
reconhecimento se dá pelo fato de ela estar inserida no meio rural sobre o
regime de trabalho adotado na propriedade, e pela forma em que ela se insere
nas práticas de trabalho, como expõe a entrevistada 01, (AGRICULTORA 01).
Eu me considero a gente chegou nisso daí com muito trabalho, com muito
esforço, muita persistência né, não é fácil. E a gente mesmo tá aqui porque
a gente ocupa esse lado da uva né, na produção de vinhos e derivados né.
Geleia que eu também faço, uma salada junto com os outros, o filho e o
esposo né. E agora a nora também e daí, então, a gente, eu me considero
uma agricultora familiar porque eu acho que isso é muito importante pro
município, pra região em geral, né.

Cabe destacar ainda, que seu modelo de trabalho está referenciado no
trabalho dos demais membros da família. Somente o trabalho desempenhado
por ela, com apoio da família, aponta-se como um dos principais fatores que
fazem com que esta mulher se considere agricultora familiar.
Nos relatos trazidos anteriormente, assim como nas demais entrevistas,
percebeu-se certa surpresa, ou até mesmo uma falta de reflexão anterior pelas
agricultoras sobre o reconhecer-se como agricultoras familiares. Pareceu que
algumas delas nunca haviam se questionado sobre pertencer a esta categoria.
Parecia que elas careciam da minha legitimação Bourdieu (2001) em
relação as suas práticas, ou seja, que elas queriam que eu dissesse que
efetivamente elas estão na condição de agricultoras familiares.
Procurou-se também identificar e analisar quais as atividades
desempenhadas pelas mulheres nas propriedades rurais e de que forma
elas reconhecem estas atividades. Buscou-se relacionar quais as formas de
organização e divisão do trabalho a partir da percepção e vivências destas
mulheres nas propriedades rurais integrantes da pesquisa.
Sobre os espaços ocupados pelas mulheres em Rolante, cabe mencionar
que sua participação estava intimamente ligada à esfera privada, com as
atividades relacionadas ao cuidado com a família, a produção de alimentos, o
fazer da horta, entre outros.
Cambruzzi & Gevehr (2009) destacam que fora do lar a participação das
mulheres estava ligada à religiosidade. Desde a colonização do município até os
dias atuais, tais práticas ainda são comuns em algumas famílias agricultoras.
Estes fatores implicam a divisão sexual do trabalho, ou seja, nas
atividades que estas desempenham. Quando questionadas sobre quais
atividades elas desempenhavam, algumas delas trouxeram a relação do termo
trabalho com ajuda. “Ah, a gente se ajuda bastante. A gente divide bastante. É
claro que têm trabalhos que são mais pesados né, que eles acabam entrando
com uma parte maior, mas já na rotulagem que é um trabalho mais simples,
mais manual que geralmente as mulheres que fazem [...]” (AGRICULTORA 02).
O conceito das agricultoras de que o trabalho é uma simples ajuda,
é trazido por elas durante as entrevistas, de forma muito natural. Não se
constatou, exceto na entrevista 01, um desconforto com a situação vivida por
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elas, de terem o trabalho como ajuda, ou de não serem elas diretamente as
envolvidas nos processos de tomada de decisões.
Porém, há também uma relação de parceria para realização de atividades
na propriedade. Como evidenciamos na fala da Agricultora 03:
Na verdade, tudo mundo faz de tudo né, não tem assim uma divisão, eu faço
isso e tu faz aquilo. Nós faz tudo junto. Se precisa ajuda ele, fazer alguma
coisa, se pedir para arrumar a roça eu vou, ou se ele me ajudar aqui nas
coisa da casa, ele me ajuda enfim, é bem parceria mesmo, a gente faz tudo
em conjunto. Não tem divisão (AGRICULTORA, 03).

No contexto geral da comunidade e, em especial da propriedade, o
trabalho está ligado ainda às práticas rurais e ao cuidado com a terra para
produção de alimentos e a domesticação de animais. Embora exista uma
expressiva divisão sexual do trabalho, as agricultoras familiares em Rolante,
contribuem significativamente para a organização do espaço rural com base
na agricultura.
Se somadas, as atividades de trabalho, desempenhadas pelas agricultoras
familiares que compõem esta amostra, seria possível elencarmos cerca de
trinta atividades de trabalho diferentes. Sendo que entre as atividades, está
o trabalho com produção de uva, a poda das parreiras, a colheita da uva, a
produção do vinho e do suco, o engarrafamento, a rotulagem, a embalagem
nas caixas, a venda direta nas propriedades, a colheita de frutas e produção
de doces e geleias; o cuidado com os animais, com a horta e a produção dos
alimentos para a família; o cuidado com os filhos e as diferentes atividades
domésticas.
Percebe-se que as mulheres não possuem uma dimensão total das
atividades que desempenham, nem o tempo demandado por tais atividades
domésticas. E mais ainda, que não dividem, em nenhum momento, as
atividades realizadas por elas.
Verifica-se ainda, que o ambiente rural, através das tecnologias, mudou
a forma de trabalho ao longo das últimas décadas, o trabalho rural passa a ser
visto como algo fácil de ser feito, como nos relata ainda a agricultora 03:
Sempre tem porque é a própria parreira, né. Agora a gente vai fazer
a colheita durante um mês por aí, mas ela tem trabalho o ano todo.
A gente tem poda, tem manutenção, tem adubação no inverno, tem
muita coisa, né. Tem a própria estrutura, que tem de sempre manter,
ir inovando para ela não cair, então a gente tem muito trabalho na
parreira. O nosso trabalho é quase só na parreira a muito pouco
né, que nem eu disse planto um pouco de feijão, milhom uma coisa
assim umas e tem pouco o nosso trabalho, e, realmente, definido na
parrera (AGRICULTORA 03).

Não conseguimos trabalhar de forma separada. As atividades
desenvolvidas e o tempo que as agricultoras levavam para realizar as atividades
na propriedade. Tal divisão, não aparece em forma numérica, o que nos
possibilita evidenciar que as agricultoras não contabilizam o tempo investido
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nas atividades da propriedade, sendo que em todas as propriedades pode-se
perceber que, sem exceção, todas desenvolvem atividades domésticas.
O processo de divisão do trabalho por sexo vai sendo descortinado à
medida que as ítalo-brasileiras vão falando um pouco mais de suas rotinas.
Em algumas entrevistas, quando questionadas de forma direta, quanto à
existência de trabalhos destinados a homens e mulheres na propriedade, elas
nos traziam a resposta de forma negativa.
No entanto, ao relatarem as atividades e suas rotinas de trabalho, suas
respostas passam a ser contraditórias, ficando fortemente visível que existem
diferentes formas de divisão do trabalho, que implicam no gênero e na idade.
A agricultora 04 aponta que não contabiliza o tempo de trabalho diário na
propriedade, uma vez que, segundo ela:
Olha, isso não sei nem te responder certo, porque a gente levanta de manhã
e vai trabalhar. Tem dias que entro para dentro de casa cedo, assim umas
06, 07 horas, mas tem dia que a gente entra 09, 10 horas da noite né. Às
vezes a gente entra e tem trabalho dentro de casa (AGRICULTORA 04).

Já na propriedade 02, percebe-se que como há uma divisão das
atividades da propriedade e um regime diferenciado de gestão da propriedade,
a agricultora consegue elencar aproximadamente a quantidade de horas
trabalhadas:
Ah, dá umas 4 horas mais ou menos para as atividades da casa né [...] mãe,
assim entre almoço e outras funções, mais aí, o restante é [...] assim bem
dividido. Assim, dia mais pra agroindústria mesmo e pra empresas de fora
eu faço, eu já procuro fazer mais [...] no final da semana[...] aqui o pai sabe,
que eu ajudo bastante ele aqui, então eu procuro fazer sábado e domingo
fora, pra não [...] prejudica aqui o rendimento aqui (AGRICULTORA 02).

Como existe uma relação de pagamento pelas horas trabalhadas, há uma
preocupação da agricultora com as horas de trabalho empenhadas. Abrindo
aqui novamente um olhar para a quebra dos pressupostos, nos chama atenção,
às transformações que vem ocorrendo no rural, na busca de alternativas para
a permanência dos filhos nas propriedades.
O cuidado com a segurança alimentar está presente na agricultura
familiar desde sua origem, e, segundo Stropassolas (2004), é a mulher quem
assume este trabalho no rural e por conta disso, é uma sabedora das práticas
de segurança alimentar, fazendo com que suas práticas e saberes sejam
repassados de geração em geração.
As agricultoras, ao serem questionadas sobre quais mudanças as mesmas
percebem em relação ao processo de desempenho das atividades no meio rural,
em especial na agricultura familiar, apontam para as transformações do modo
de produção, a renda e redução do trabalho manual, além de uma quantidade
maior de tarefas realizadas.
Hoje na verdade [...] mais oportunidade. [...] Poder aquisitivo ficou melhor,
né. Dentro da propriedade rural, né. Faz bastante diferença, porque a gente
conseguiu se equipando com o tempo [...] Para diminuir o trabalho, facilitar
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os trabalhos que a gente tem. É só nós, né, então fica. Os serviço são bem
bastante. A gente sempre procura uma coisa que possa fazer com algum
equipamento, coisa assim, para que aqui a gente consiga a ter atendimento
de trabalho e para que fique menos trabalho né (AGRICULTORA 03).

A agricultora 02 aponta que com as novas tecnologias foi possível formas
de otimizar o trabalho, garantir maior qualidade ao produto, reduzir o trabalho
manual e pesado. Além disso, a agricultora aponta para a importância do
planejamento dos investimentos para que não haja endividamento, visto que os
rendimentos rurais não são fixos e, dependendo da atividade desempenhada,
a família não tem mensalmente valores recebíveis:
Não, a gente tinha equipamentos antes só que eram equipamentos antigos,
mais a como menos rentabilidade sabe as panelas de suco [...] é caro te
envolve dinheiro ou às vezes mesmo financiamentos. Mesmo mais tu tem
que tê consciência do que tá fazendo pra também não se afunda né, porque
da mesma forma que é fácil tu conseguir um financiamento a agroindústria
é como é pequena é fácil de tu conseguir te afundar também né, sabe ou
perder o controle porque tu não tem uma renda fixa um valor fixo mensal e
as vendas são bem variáveis também né (AGRICULTORA, 02).

A agricultora 04 destaca a redução da mão de obra para realização
das atividades e ainda a possibilidade de manter os filhos na propriedade.
“Diminuiu na mão de obra também. Quando precisava de umas 8 pessoas,
hoje com 3 pessoas a gente trabalha ali. E se não fosse, também a gente não
conseguiria ter os filhos aqui né. Teria ter que sair [...] ” (AGRICULTORA 04).
Já, no que diz respeito à importância dada às atividades no meio rural,
em sua maioria pelas mulheres implica primeiramente em geração de renda.
Assim, abordaremos as percepções das mulheres sobre as atividades que elas
desenvolvem e quais elas atribuem que são geradoras de renda.
Ao ser questionada, se considerava que tais atividades geravam renda, a
agricultora 03 considera a atividade produtiva e não as atividades relacionadas
à casa. “A uva [...] que a gente consegue uma renda mais [...] ” (AGRICULTORA
03).
Quando questionada sobre as atividades domésticas, a agricultora 01
afirma categoricamente que: “A horta sim. Mais no mais, assim o trabalho da
mulher na casa. Ali é só um. Tu faz, eu faço desmancho, faço e [...]é aquilo né
toda dona de casa sabe que é isso ali. Não vai te trazer renda nada mais [...]”
(AGRICULTORA, 01).
No que se refere à renda e ao processo de tomada de decisão sobre seus
usos, cabe destacar sua importância para as mulheres agricultoras.
É tudo feito em conjunto. Uma vez sim, logo no começo era tudo individual.
Assim a gente só trabalhava e o pai que decidia o que que ia fazer. Quanto
ia investir, onde ia gastar... Hoje não, já porque ele ficou doente um tempo
e teve que abrir mão disso tudo. E a gente assumiu e aí a gente acabou
pegando uma parcela bastante grande em responsabilidade, de compromisso
em cima disso sabe mais hoje já tá bem mais aberto assim hoje ele não faz
mais nada sozinho sabe sem perguntar a opinião da gente o sem saber o que
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a gente acha. Sabe então tudo é resolvido em conjunto já não tem mais esta
divisão assim [...]”(AGRICULTORA, 02).

Considerações finais
Nessa pesquisa buscou-se colocar em evidência a dinâmica de
funcionamento das atividades rurais desempenhadas pelas ítalo-brasileiras
agricultoras familiares da Colônia Boa Esperança – Rolante/RS onde destacase nesse processo a análise do papel dessas mulheres no desenvolvimento
local, suas percepções, saberes e afazeres.
Pode se perceber que é recorrente na história, assim como observado no
cotidiano das mulheres que compõe esta mostra, a subestimação do trabalho
feminino. Tal subestimação acrescida do processo de inviabilidade ou não
valoração do trabalho feminino no rural e no espaço familiar tem entre outras
consequências à falta de autonomia e de empoderamento econômico, o que
pelas características étnicas da região estudada é um forte influenciador ainda
para a não ocupação de determinados espaços sociais por estas mulheres.
No que tange à visibilidade da mulher no rural bem como o trabalho por
elas desempenhado, estão atrelados a este trabalho diversos outros fatores
como: o processo de segurança alimentar, manutenção dos saberes tradicionais,
garantia de preservação das sementes crioulas, bem como ervas e outros item
relacionados à saúde e alimentação, uso da terra, receitas tradicionais da
cultura e culinária italiana, vocabulário, religiosidade, artesanato. Sendo que
a preservação e manutenção destes elementos está historicamente sendo
realizado pelas agricultoras, no caso da Colônia Boa Esperança pelas ÍtaloBrasileiras.
No que se refere ao trabalho no meio rural, pode-se perceber que não há
o reconhecimento pessoal e muitas vezes social de suas atividades e de sua
condição de agricultora familiar das ítalo-brasileiras. Sendo que o trabalho
desempenhado por elas é visto e/ou tido como ajuda, não caracterizando suas
práticas, saberes e fazeres como uma atividade profissional e, sim, em sua
maioria ainda como “ajuda”.
Outro fator a ser observado está relacionado ao trabalho desempenhado,
ao tempo empregado e aos seus resultados. Em sua maioria as agricultoras não
tangibilizam o trabalho por elas desempenhados e pareceram num primeiro
momento não terem, em qualquer de suas rotinas. Sua carga de trabalho chega
a 16 ou 18 horas por dia, sendo que tais práticas acontecem nos sete dias da
semana. Quando elencadas, as atividades que estas mulheres desempenham
mesmo algumas mulheres não considerem como trabalho várias atividades de
sua dia a dia, ultrapassariam em alguns casos a quantidade de 30 ou até 50
atividades diárias.
Pode se concluir ainda que os estudos sobre as mulheres, em especial as
que estão no contexto da agricultura familiar, as ítalo-brasileiras contribuem
para uma maior visibilidade não apenas das mulheres agricultoras familiares,
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mas também do rural como um todo, que muitas vezes é colocado em segundo
plano nas agendas políticas e por sua vez nos demais espaços da sociedade.
O ambiente rural e o trabalho das mulheres apresentam-se como sendo
indispensável para a compreensão e a promoção do desenvolvimento, não
podendo deixar de relacionar os saberes tradicionais, a segurança alimentar e
as suas demais contribuições no contexto do desenvolvimento regional.
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A IMPORTÂNCIA DA MULHER ITALIANA NO DESENVOLVIMENTO
REGIONAL
Amanda Scalcon Bittencourt1
Daniel Luciano Gevehr2
É papel de grande importância do historiador, mostrar as mais diversas
formas de vermos os acontecimentos do passado, devemos ter a compreensão
de que a História vai repetindo ciclos. A História tem como uma de suas
principais funções, mostrar a trajetória da humanidade, não deixando valores,
tradições e crenças se perderem com o tempo, e cabe a nós historiadores
sermos neutros para assim explicarmos da forma mais clara possível esses
acontecimentos.
O presente artigo tem como objetivo abordar a importância da mulher
imigrante italiana, tanto em suas comunidades serranas, quanto para o
desenvolvimento regional. As principais situações às quais as mesmas
eram submetidas, tanto no que se relacionam aos afazeres domésticos,
relacionamentos afetivos/amorosos, as principais áreas que trabalhavam, até
situações que eram submetidas contra a sua vontade, como era o caso de
muitas jovens imigrantes e descendentes que foram “obrigadas” a irem para
conventos ou internatos.

Sobre a questão do Gênero
Por um longo período a mulher viveu na escuridão da história, vivendo
praticamente trancada e limitada ao ambiente doméstico, não era vista
como participante ou construtora da história e passava despercebida pelos
acontecimentos e fatos, não opinava e tão pouco decidia. Na maioria das vezes,
“elas mesmas, mergulhadas em silêncios impostos e sufocadas por imagens
distorcidas, por muito tempo desprezaram a importância da sua história”
(PINSKY, 2007, p.10) e permaneceram ocultas por alguns séculos, passando
como espectadoras pelos acontecimentos.
Primeiramente, as mulheres viviam longe do espaço público, “o único
que, por muito tempo merecia interesse e relato” (PERROT, 2007, p.16),
passavam seus dias dentro de casa, se dedicando aos seus cuidados e afazeres,
assim não eram vistas pela sociedade e, portanto, não precisavam ser citadas,
eram invisíveis e estavam “destinadas à obscuridade de uma inenarrável
reprodução” (PERROT, 2007, p. 16).
Michelle Perrot destaca a falta de fontes registradas por elas, isso devido
aos poucos vestígios diretos, materiais e escritos devido ao acesso tardio à
escrita e muito do que se perdeu foram praticamente apagados por elas, pois
1
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acreditavam ser desinteressantes, “afinal, elas são apenas mulheres, cuja
vida não conta muito” (PERROT, 2007, p. 17), perderam-se assim, muitas
informações precisas que possibilitariam uma melhor compreensão sobre o
assunto. Com o decorrer das décadas, os historiadores passam a ser cativados
pelo assunto “mulheres”, surgindo à necessidade de se pesquisar e escrever
sobre sua história, buscar saber como pensavam, viam ou sentiam, uma
tentativa de desvendá-las.
É importante destacar que o interesse pela história das mulheres teve seu
despertar em 1960, na Grã-Bretanha e nos Estados Unidos, onde a “mulher”
passa a ser objeto de estudo nas áreas das ciências humanas e na história
particular. Já nos anos 1970, a mulher passa a ser analisada nas questões
que a ligam a família, a natalidade, o casamento, colocando-as como sujeitos
da história, sendo agora sua presença percebida nos estudos realizados por
Philippe Ariès, Georges Duby e Michel Foucault.
Os fatores sociológicos também foram responsáveis pela maior
participação das mulheres na história, foi através do acesso as faculdades,
onde por tanto tempo foram indesejáveis, que a mulher passa a receber mais
destaque e popularidade, pois começa a dominar um espaço anteriormente
destinado e predominado por homens.
Diferentemente do que aprendemos na escola, a questão de gênero vai
além dos sinônimos utilizados para diferenciar o sexo feminino do masculino.
“Gênero tem sido, desde a década de 70, o termo usado para teorizar a questão
da diferença sexual” (SOIHET, 1997, p. 63), sendo utilizada inicialmente por
feministas americanas na tentativa de acentuar as diferenças baseadas no
sexo.
Estudiosos utilizam o conceito de gênero para fazer “referência a uma
construção cultural: é uma forma de enfatizar o caráter social e, portanto,
histórico, das concepções baseadas nas diferenças sexuais” (PINSKY, 2009,
p. 31). A própria sociedade acaba interferindo nestas diferenças sexuais,
estabelecendo padrões e características que definem os comportamentos e
personalidades ideais e condizentes com cada sexo.
O que há são construções sociais e culturais que fazem que homens e
mulheres sejam educados e socializados para ocupar posições políticas e
sociais distintas, normalmente cabendo aos homens as posições hierárquicas
mais elevadas, enquanto as mulheres são reservadas as posições menos
privilegiadas (SILVA, SILVA, 2005, p. 168).

O “gênero trata da construção social da diferença sexual” (PINSKY, 2009,
p. 32), é o que se entende sobre o que é ser homem e o que é ser mulher, o que
é feminino e masculino, os papéis desempenhados por cada um e o papel de
ambos.
Embora a questão de gênero por vezes seja focada no ponto sexual, o
gênero também interage em outros aspectos da sociedade como a classe social
e os status familiares, permitindo compreender as diferenças nas relações
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sociais como um todo e não somente a relação entre homens e mulheres.
Pesquisas feitas por historiadores apresentam que:
Concepções de gênero afetam as relações entre pessoas e grupos de pessoas
não só quando se trata de relacionamento entre mulheres e homens.
Estão presentes, por exemplo, nas instituições militares, no trato entre pai
e filho, entre mulheres e mulheres (como mãe e filha, senhora e escrava,
professoras e alunas). Estão presentes também nas ocupações profissionais,
nas políticas públicas, nas artes, nos discursos científicos e filosóficos, nas
ideias de cidadania (PINSKY, 2009, p. 36).

O gênero também pode ser utilizado nas questões de etnias e raças,
em que uma se julga soberana a outra, temos como exemplo deste fenômeno
na história os nazistas, que creditavam na superioridade alemã e buscaram
eliminar as supostas raças inferiores, buscando demonstrar desta maneira
a “concepção de gênero para legitimar as relações de poder” (PINSKY, 2009,
p. 37). Entendemos que estas relações de poder muitas vezes também são
utilizadas para explicar a discriminação do gênero, como a distribuição de renda
diferente entre as classes de pessoas e acessos a conhecimentos e tecnologia,
pois só uma minoria tem esta oportunidade, assim são qualificadas como
pessoas melhores ou mais poderosas, superiores a quem não compartilha da
mesma possibilidade, portanto exercendo relações de superioridade e poder
sobre elas.

A Imigração Italiana e as leis que a sustentaram
Inicialmente devemos fazer uma breve volta ao passado, relembrando
alguns fatos relacionados sobre a Imigração Italiana no Estado do Rio Grande
do Sul.
Destacando que em algum determinado momento da história da
colonização do nosso país e do nosso estado, foi desejada a vinda de pessoas
com boa vontade, para que assim pudessem promover o progresso. A figura do
imigrante, independente dessa ou daquela origem passou por diversas formas
de representação, desde aquela que apontava para um indivíduo incapaz
de respeitar quem havia o recebido, até a representação de um individuo
repositório de todas as virtudes, as quais até o momento ainda estavam
ausentes nos elementos nacionais.
Mas, da mesma forma os governantes passaram a temer pela identidade
nacional, pois a expansão ocorreu de forma acelerada nas áreas de colonização,
assim foi possível reconhecer a ineficácia de instrumentos que fossem capazes
de controlar o ingresso e a ação dos imigrantes em território brasileiro.
O Imigrante poderia vir a ser a base de incansáveis classes trabalhadoras,
como poderia ser elemento principal de avassaladoras classes perigosas,
capazes de gerar conflitos trabalhistas, da violência politica e de anarquismo,
o que causava forte aversão no governo.
A Imigração italiana no Rio Grande do Sul teve inicio a partir de 1875,
sem sombra de dúvidas esse foi o fenômeno social mais significativo do século
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XIX, cerca de um milhão de italianos se estabeleceram no Brasil em vinte
e cinco anos, esse movimento migratório foi ocasionado por interesse tanto
do governo brasileiro, quanto do governo italiano que estava com excesso
de população, o que gerava assim um crescimento na pobreza, e a guerras
em seu território, já o Brasil tinha interesse em branquear a população e
substituir a mão de obra escrava, além de habitar seus limites territoriais,
para que assim os mesmos não fossem invadidos pelos países vizinhos, isso se
deu principalmente com o território sulista, que inicialmente era visto apenas
como uma espécie de celeiro.
Na obra Imigração e Colonização (Legislação de 1747-1915), a qual
foi organizada pela historiadora Luiza Horn Iotti, a Drª em História Social
Núncia Santoro de Constantino destaca que esses e outros tantos modos de
pensar a Imigração definiriam alternadas ações do Estado, como a promoção
de uma imigração subsidiada, por meio do adiantamento de passagens ou da
doação das mesmas, do financiamento ou doação de lotes de terra à venda
das mesmas, configurando assim uma mudança de opinião com relação aos
problemas que poderiam surgir com esses imigrantes.
Imagem 1 Panfleto dos agentes de propaganda para promover a emigração

Fonte: Arquivo Histórico Municipal. Bento Gonçalves: www.bentogoncalves.rs.gov.

Esses imigrantes vieram para o Brasil com muitas promessas e sonhos
na sua bagagem, promessas de ótimos lugares para morarem, de que aqui
iriam ganhar muito dinheiro, assim tendo a oportunidade de melhorarem de
vida, o que na Itália devido às grandes crises e à alta taxa de impostos que
lhes era cobrado, não era possível.
Aqui, teriam terra doada pelo governo federal e suas viagens custeadas
pelo mesmo. Eram ofertas do Brasil para atrair a população emigratória
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italiana que passava por momentos difíceis. Transporte gratuito da Europa
até as colônias, hospedagem e assistência durante os primeiros tempos,
instrumentos de trabalho, sementes, assistência médica, religiosa,
instrução as crianças, e enfim, a venda, a crédito de um lote colonial eram
os principais atrativos e motivações para os italianos se dirigirem para o
Brasil (LAZZAROTTO, 1971, p. 94).

Chegando aqui quão grande não foi à decepção dos imigrantes italianos,
que após longos e intermináveis dias nas viagens de navios, se depararam
com uma situação completamente oposta do que lhes havia sido prometido,
os primeiros que aqui chegaram ainda receberam moradia como havia sido
prometido, mas os demais imigrantes que aqui chegaram se viram sem rumo,
recebendo apenas uma foice e enxada para que assim conseguissem abrir as
clareiras. Sem rumo e sem o apoio dos governos, esses imigrantes travaram
uma batalha pela sobrevivência, muitos foram mortos em meio as matas por
animais selvagens, outros se quer sabiam o que fariam para conseguirem
se alimentar, tantas dificuldades que surgiram não foram capazes de fazer
com que esses imigrantes desistissem do que queriam, ali reconstruírem suas
vidas e suas famílias. Aqui os imigrantes italianos ficaram isolados de sua
pátria, dos amigos e do pouco conforto econômico e social que tinham na
Itália, o que não lhes deixou desistir foi a sua audácia, grande característica
de sua personalidade, isso os amarravam a terra que passavam a pisar e que
a única coisa que lhe traziam era incertezas.
O povo italiano sempre foi muito familiar, tudo girava em torno da família,
as quais eram baseadas no casamento monogâmico e indissolúvel, tendo uma
profunda vivência cristã. Para eles era inadmissível alguém separar-se, isso
fazia com que o amasiado fosse isolado dos grupos comunitários. Mesmo longe
de sua terra natal procuravam ao máximo manter vivos os costumes italianos,
os quais iam desde seus dialetos que são diversos, ocasionados pela formação de
gírias próprias de cada comunidade, além da diversidade de dialetos existentes
na própria Itália, mudando de uma região para a outra, de acordo com as
localidades de origem dos imigrantes, os dialetos apresentam características
próprias. Para que sua nova terra fosse o mais parecido possível com a sua
amada Itália, fizeram as suas casas baseadas nos modelos arquitetônicos
que eram encontradas na Itália na época. Continuaram mantendo vivas suas
tradições, as festas que faziam para a colheita, os casamentos, a fé, a culinária,
além das histórias e das músicas, assim passando-as de geração em geração.
Desde o início da colonização, estes colonos estavam privados de toda a
assistência religiosa, pediam sacerdotes para que fossem viver no meio deles
(alguns padres italianos que aqui chegaram vieram para atender aos pedidos
insistentes e algumas vezes até dramáticos que os imigrantes faziam), desta
forma partilhando de sua vida e guardando viva em seus corações a fé e o
respeito a todos os seus entes queridos que já haviam partido, através do culto
aos mortos, assim, os sacerdotes lhes trazia muitas lembranças de sua pátria,
a Itália, que por vez estava tão distante deles.
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A mulher imigrante e as suas principais áreas de atuação.
Por mais que exista uma farta documentação sobre a Imigração Italiana
no aspecto histórico, o que se refere às MULHERES imigrantes italianas é
muito escasso, sendo que essas por sua vez foram responsáveis pelo trabalho
nos campos e lavouras com seus maridos, sustento da família, cuidado com
a casa e com os filhos, quanto pelo desenvolvimento das localidades onde
moravam, assim abrindo seu comércio, trabalhando fora, e até mesmo indo de
contra partida aos costumes patriarcais e exercendo profissões que lhe exigiam
estudo, os quais as mesmas iam procurar na capital. A mulher imigrante sofreu
muito durante toda a história, devia seguir ordens, ser submissas em inúmeras
situações, além de muitas vezes perder sua própria identidade, para assim
fazer parte da família do marido, ao casar a esposa perdia o seu sobrenome
pois, o sobrenome da família era sempre dado pelo marido. Havia o costume
de casar os rapazes entre vinte e vinte e cinco anos, as moças poderiam casar
mais cedo. Foi enraizada nos jovens imigrantes italianos e sucessivamente em
seus descendentes o costume de não casarem-se com uma esposa mais velha,
pois caso fizessem isso poderiam ser facilmente mandados pela esposa, o que
para a família patriarcal era algo inaceitável. Ainda nos dias atuais nas regiões
de imigração italiana, as decisões de importância para a família são tomadas
pelo marido. A mulher cabia à responsabilidade pelo lar, pela criação dos
filhos e auxiliavam nos trabalhos da lavoura, elas trabalhavam tanto quanto
seus maridos, porém não tinham o direito de tomar decisões.
Muitas foram mães muito jovens, pois sentiam a necessidade de construir
uma família grande, para dessa forma ter mão de obra para trabalhar nas
lavouras. Os filhos sempre foram vistos como um dom de Deus, por tal motivo
as famílias de italianos foram sempre numerosas, o futuro dos seus filhos na
maioria das vezes quem decidia era o pai, que dava preferência aos meninos
para que estes fossem trabalhar junto nos campos, e as meninas eram
preferidas pelas mães, que assim teriam ajuda nos afazeres domésticos. Como
os pais consideravam tão fervorosamente que uma família numerosa era dom
divino, estava sempre ligada a benção de Deus, a qual podia estar expressa na
vocação dos filhos, sendo assim, Deus lhes dava filhos, mas também poderia
chama-los à vocação religiosa e sacerdotal. Essa vocação religiosa em algumas
vezes, não eram adotadas pelas jovens por sua livre e espontânea vontade,
seus pais chegavam a obrigá-las a entrarem em Conventos.
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Imagem 2 Pais com filhas religiosas

Fonte: Acervo Pessoal.

Não foram poucos casos que ocorreram de jovens moças italianas, que
foram enviadas a Conventos3 pelos pais, isso ocorreu durante muitos anos após
a chegada dos primeiros imigrantes italianos ao estado do Rio Grande do Sul,
as futuras gerações de mulheres italianas foram as que mais sofreram essas
situações. Algumas escolhiam a vida religiosa, pois, consideravam ser melhor
do que viver sob as rigorosas ordens de seus pais, outras iam por obrigação,
por sua família acreditar que deviam isso a Deus, havia casos de rapazes que
também eram enviados para Seminários4, porém, esses eram casos raros, que
ocorriam quando a família não tivesse filhas mulheres ou, fosse um desejo dos
jovens rapazes. Isso ocorria devido à Fé do povo italiano, os quais construíram
igrejas e capitéis logo na sua chegada. Os capitéis com seu cunho religioso,
são pequenas capelas inicialmente feitas de madeira e com uma porta de vidro,
onde há imagens de Santos da religião Católica, usadas comunitariamente
em localidades de imigração italiana, os imigrantes trouxeram consigo essa
tradição. Podemos encontrar capitéis com facilidade em beiras de estradas de
regiões rurais de comunidades italianas da região serrana do RS, para que
assim conseguissem manter a sua religião, fé e práticas religiosas vivas além
de ser uma forma de deixar a lembrança dos que haviam partido sempre vivas.
Essa devoção às almas é outra forte característica da religiosidade italiana,
que por vezes acaba manifestando mais medo e apreensão sobre a sorte dos
falecidos, do que a confiança em Deus misericordioso.
Essa vida religiosa seguida pelas jovens moças por obrigação fazia com
que muitas desenvolvessem doenças, como depressão, transtornos mentais
3

O termo deriva do latim CONVENTUS, que significa assembleia. Passou a ser usado para
fins religiosos, quando para melhor servir a Deus, os jovens se isolavam em edifícios
chamados de Conventos. Suas estudantes são chamadas de Freiras e são preparadas
para seguir a vida sacerdotal e religiosa.

4

Instituição da Igreja Católica dedicada à formação de candidatos ao Ministério Sagrado.
Os estudantes são os “seminaristas”, que recebem preparação cultural e espiritual para
exercer o sacerdócio de Padre.
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e emocionais, essas jovens sofreram muito com isso. Entre tantos casos
podemos falar de forma breve sobre o caso da jovem Mabile Barcarollo, que foi
internada em um convento contra sua vontade pelos pais.
Imagem 3 Jovem Mabile Barcarollo e sua mãe

Fonte: Acervo Pessoal.

Mabile residia juntamente com sua família na comunidade do Rincão
dos Kroeff, distrito da cidade de São Francisco de Paula-RS. Era a filha mulher
mais nova de uma família de seis irmãos. Seus irmãos homens trabalhavam
na roça ajudando o pai no sustento da família, as irmãs mais velhas cuidavam
dos afazeres domésticos, Mabile ainda tinha dois irmãos que não moravam
com a família, o seu irmão mais velho que era casado e residia na localidade
da Barra do Ouro, e sua irmã do meio que morava com o irmão para ajudar
a cuidar dos filhos do mesmo. Durante um longo tempo a jovem travou uma
briga com seus pais, pois, não queria ir para o convento, preferia ajudar na
roça ou até mesmo nos afazeres domésticos, mas seus pais foram sempre
firmes na decisão e Mabile foi enviada para o convento em Porto Alegre. Ela foi
muito jovem, antes mesmo de completar quinze anos. Lá permaneceu durante
mais ou menos trinta anos, tempo esse que foi o suficiente para desenvolver
alguns transtornos nela. Uma vez ao ano ela retornava para casa que era
quando podia visitar a família, mas podia receber visitas o ano inteiro de seus
familiares. Depois de um determinado tempo Mabile mostrou traços de que as
coisas não estavam bem. Ao chegar a sua casa para as visitas logo começou
a apresentar comportamentos estranhos, falava sozinha, saía caminhando
sem rumo, e após cerca de uns dois anos, Mabile fugiu do convento, a última
noticia que a família havia tido foi de que ela havia ido embora para o Rio de
Janeiro, depois nunca mais ninguém viu ou ouviu falar dela.
Muitos podem se perguntar se os pais se arrependeram de ter levado
Mabile para o convento contra sua vontade, mas para a época meados
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da década de 1930 era a atitude correta a ser tomada por uma família de
imigrantes italianos, fazer com que ao menos um de seus filhos entrassem
na vida religiosa. Quantas jovens moças italianas tiveram o mesmo destino,
tantos outros desfechos ocorreram e que não se tem registros, a não ser o fato
de serem histórias contadas por familiares, tantas moças que fugiram para se
casar, para não precisar entrar na vida sacerdotal ou, até mesmo para terem
a oportunidade de estudar.
As atitudes patriarcais que tinham sempre o intuito de repreender as
mulheres, e que até nos dias atuais ainda existem, despertaram em muitas
imigrantes italianas e em suas descendentes, o desejo de exercerem funções
de destaque em suas comunidades, assim procurando estudar, trabalho
remunerado, desta forma muitas abriram comércios, compraram alguns
hectares de terra e deram início a suas plantações, nas quais colocaram em
prática os conhecimentos que haviam obtido em casa com seus pais, assim
tendo grande prosperidade no que faziam, pois além de muito amor ali
depositavam toda a garra que elas tinham, e desejo de mostrar que poderiam
e iriam mudar as situações em que se encontrava, assim mostrando que as
mulheres tinham a mesma capacidade que os homens.
Muitos viram essa nova autonomia como uma forma de abalar a fé cristã
dos imigrantes, as moças já estavam vindo com uma nova instrução, tanto
religiosa quanto familiar, pois, as jovens passam a frequentar as instituições
de ensino, que inicialmente eram frequentadas apenas pelos filhos homens dos
imigrantes, e as escolas eram rurais e/ou escolas católicas, já as instituições
para as jovens imigrantes e descendentes de imigrantes, mesmo sendo apenas
para moças vem a causar aversão pois, não ensinam mais as práticas de
prendas do lar, mas sim conhecimentos gerais que possibilitam essas mulheres
a abrirem seus próprios negócios ou, terem interesse em serem professoras,
médicas, enfermeiras etc.
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Imagem 4 Alunas concluintes do 1º ano Propedêutico da Escola Superior do
Comércio

Fonte: Jornal O MOMENTO - 6 de Janeiro de 1941- Ano VII; Nº 408.

Com isso, essas imigrantes italianas começaram a conquistar um maior
espaço social, e muitas instituições percebendo isso, abriram cursos específicos
para moças, o que foi o caso da Instituição de Ensino São Carlos, que abriu a
Escola Superior do Comércio, especialmente para moças, na cidade de Caxias
do Sul, centro da colônia italiana em meados de 1941. Período esse de guerra,
onde o machismo e o patriarcado estavam ainda mais em alta, mas por sua
vez favoreceu o destaque e crescimento de muitas mulheres imigrantes, pois, a
Itália mandou chamar muitos homens que tiveram que retornar para seu país
de origem, no intuito de servirem como soldados, desta forma, essas mulheres
se tornaram a voz ativa das famílias, assim cuidando das plantações, dos filhos,
trabalhando fora e vindo assim a possibilitar que suas filhas estudassem, e
não tivessem que apenas cuidar dos afazeres domésticos.
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PATRIMÔNIO CULTURAL DA IMIGRAÇÃO ALEMÃ: ETNICIDADE
E GÊNERO ATRAVÉS DAS AMBIÊNCIAS MUSEOLÓGICAS NO RIO
GRANDE DO SUL
Daniel Luciano Gevehr1

INTRODUÇÃO
A pesquisa investiga os museus de história da imigração alemã no Vale
dos Sinos (RS) a partir das narrativas produzidas – através de sua expografia
– e difundidas nesses espaços públicos de visitação. Nesse caso, atentamos
especialmente para o processo que envolve a produção das narrativas visuais
(BURKE, 2004) sobre as mulheres – compreendendo que cada imagem busca
contar uma história sobre elas a partir de seu contexto de produção – presentes
nesses espaços museológicos que por sua vez, difundem representações sobre
a mulher na história da imigração alemã, a partir de recortes e seleções,
presentes em seus acervos.
Privilegiamos a leitura crítica dos museus (POULOT, 2013), buscando
compreender os diferentes mecanismos utilizados na criação das diferentes
ambiências (MENESES, 2013), bem como a criação de imagens e representações
que procuram retratar uma determinada história sobre as mulheres imigrantes,
que chegaram à região a partir de 1824. Nesse sentido, a análise crítica que
propomos, se baseia na discussão sobre os elementos simbólicos presentes
nesses lugares de memória da imigração, relacionando-os com os conceitos de
representação, de patrimônio cultural e de identidade étnica e de gênero.
A relação existente entre esses elementos norteia a pesquisa sobre os
museus. Ressaltamos que a pesquisa aqui apresentada tem como recorte
espacial dois museus localizados nos municípios de Nova Hartz e Sapiranga,
ambos de origem germânica na região do Vale dos Sinos (RS). A seleção desses
espaços se justifica, uma vez que ambos representam parte do acervo que
busca representar a presença da imigração alemã na região e que dessa forma,
guardam elementos simbólicos que carregam e perpetuam uma determinada
memória do grupo étnico.
A preocupação com a exaltação e a afirmação dos elementos culturais
associados à identidade étnica germânica é discutida na pesquisa, na medida
em que esses traços identitários se tornam evidentes nas representações
construídas e difundidas nos museus, seja através da (re)criação de cenários
ou até mesmo através de coleções de diferentes tipos presentes nas exposições
permanentes.
A pesquisa pretende ainda discutir, em que medida, esses museus da
imigração alemã contribuem para a (re) produção da memória (LE GOFF,
2003) das mulheres na imigração alemã, uma vez que esses museus são
1
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compreendidos como lugares de perpetuação e ressignificação da memória e,
também, de afirmação de identidades das comunidades locais (municipais)
diretamente ligadas a esses espaços museológicos.
A partir da investigação realizada nesses lugares de memória, pretendemos
discutir os elementos simbólicos presentes, que buscam materializar, através
de sua expografia, uma determinada história das mulheres. Essa, por sua
vez, nos revela escolhas e enquadramentos da memória (POLLACK, 1989), ao
mesmo tempo em que define aquilo que deve ser mostrado e guardado para a
exposição pública.
Partimos nossa investigação sobre as representações sobre as mulheres
nos museus de imigração alemã da noção de que as produções simbólicas –
que em nosso caso estão presentes nos espaços museológicos – devem suas
propriedades mais específicas às condições sociais em que são produzidas
(BOURDIEU, 2001).
Nesse caso específico, os museus são compreendidos na pesquisa
como manifestações simbólicas, que falam de forma direta sobre o lugar e
sobre os grupos sociais responsáveis pela sua produção, num processo de
lutas simbólicas (CHARTIER, 2002), no qual a imposição de determinadas
representações sobre o passado (BOURDIEU, 2001) sofrem – necessariamente
– a seleção daquilo que deve ser preservado e representado nos espaços sociais,
e que passam a representar parte do passado.
É bastante válido o fato de que as representações sociais (JODELET,
2001) expressam sentimentos e ideologias presentes nos grupos que as
forjam e definem ainda os objetos eleitos para representá-los. Por sua vez,
estas definições partilhadas – e que nesse caso se materializam nos espaços
museológicos das suas comunidades – constroem uma visão pretensamente
consensual da realidade. Buscando realizar uma leitura crítica desses espaços,
atentamos ainda para Chartier (2002), que se refere às inúmeras possibilidades
de leitura de um símbolo, afirmando que este nunca é “lido” de uma única
maneira. Segundo Chartier, existem diferentes formas de interpretação de um
símbolo, sendo que sua leitura está diretamente vinculada ao contexto no
qual o observador está inserido, bem como ao olhar que este lança sobre o
objeto em questão.
Compreendemos os museus de imigração como lugares de memória, na
acepção de Pierre Nora (1993, p.21), para quem “são lugares, com efeito, nos
três sentidos da palavra, material, simbólico e funcional, simultaneamente,
somente em graus diversos.” Para Nora, a “memória pendura-se em lugares
como a história em acontecimentos” (Ibidem, p. 25), logo os lugares de memória
– como são os museus de imigração alemã – além de serem socialmente
construídos, consistem-se em mecanismos de perpetuação da memória
(HALBWACHS, 2004).
Halbwachs (2004) mostra-nos como os lugares desempenham um
papel fundamental na construção da memória coletiva. Para ele, os lugares
que percorremos nos fazem lembrar de fatos ocorridos no passado e, assim,
contribuem para a construção da memória, evocando o passado. Quando uma

193

MIGRAÇÕES HISTÓRICAS E RECENTES

SUMÁRIO

comunidade elege seus lugares de memória, como a construção de um museu
e a seleção das peças que o compõe, com forte presença de elementos étnicos
– que passam a representá-la – pode-se perceber os condicionantes que estão
envolvidos.
Já para Pollack (1989), os lugares de memória somente se constituem
em espaço de preservação de uma memória se assim a comunidade os
reconhece. Soma-se a isso a constatação de que, no caso dos museus de
imigração, a criação desses lugares se associa diretamente ao período em que
essas comunidades passam por transformações, como a chegada de migrantes
de outras regiões do Rio Grande do Sul e o fenômeno da industrailização,
impulsionado na região a partir da década de 1970.
Esses museus constituíram-se enquanto espaços de salvaguarda de
uma memória imigrante que não se queria “perder no tempo.” Nessa relação de
forças, o imaginário (BACZKO, s/d) tem como um de seus pontos de referência
– e de lembrança – os lugares de memória, na expressão de Nora, para quem
“a memória pendura-se em lugares assim como a história em acontecimentos”
(1993, p.25).
Já sobre a questão que envolve a lembrança, Le Goff (2003, p. 419) aponta
para o fato de que a memória requer um exercício constante de atualização
– processo que envolve diretamente a criação e manipulação dos espaços e
dos objetos que constituem os museus da imigração na região. As exposições
nesses lugares de memória contribuem para a manutenção e atualização de
uma memória sobre o próprio grupo que a produziu e a preserva.
Atentamos ainda para a relação existente entre esses conceitos –
que fundamentam nossa compreensão sobre os museus de imigração – e
as discussões sobre identidade, comprrendida nesse estudo como “uma
construção social, de certa maneira sempre acontecendo no quadro de uma
relação dialógica com o Outro” (CANDAU, 2012, p.09). Para o antropólogo
a memória – elemento indispensável da construção da identidade de uma
comunidade – é “uma construção continuamente atualizada do passado, mais
do que uma construção fiel do mesmo” (Ibidem, p. 09).
Assim, a criação e organização de um museu de história, são
entendidas como um fenômeno social, no qual o passado da comunidade
é redefinido, de acordo com os interesses do presente, que nesse caso, nos
parece estar diretamente associado à preocupação com a preservação dos
traços identitários, que nesse caso, nos remetem a pensar nas questões da
etnicidade – elemento que aparece como traço identitário fundamental nos
museus dessas comunidades.
Os museus – vale lembrar – através de suas narrativas, reafirmam os
papéis sociais atribuídos às mulheres, no contexto da imigração. Procuram
evidenciar “as profissões de mulheres” e que eram consideradas como “boas
para um mulher” (PERROT, 2005, p.251). Como também nos ensina PERROT
(2005, p.257) “há, de fato, as próprias mulheres, suas aspirações e suas
representações, particularmente difíceis de conhecer, pois o discurso ideológico
recobre palavras, formata seu ser social e até mesmo suas memórias”. Estes
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alementos nos fazem refletir criticamente sobre a expografia presente nos
museus e sobre os papéis “desenhados” para as mulheres de origem alemã.
Pensando na recriação dos lugares de memória, associados diretamente
às funções femininas, a autora lembra que “Era na cozinha que minha avó [...]
se sentia totalmente à vontade, dona da casa e das coisas” (PERROT, 2011, p.
131). Diz ainda que “O quarto seria por excelência o lugar das mulheres, seu
tabernáculo. Tudo concorre para encerrá-las aí: a religião, a ordem doméstica,
a moral, a decência, o pudor, mas também o imaginário erótico [...] (Ibidem,
p. 131).
Neste contexto, etnia e gênero assumem uma dimensão de destaque,
na medida em que os papéis – socialmente construídos e atribuídos às
mulheres de origem alemã – são trabalhados e manipulados de tal forma,
que as embiências materializam formas de pensar e representar as mulheres
da zona de imigração alemã, que passam a ser patrimonializadas, no espaço
museológico.
Percebemos, ainda, que o patrimônio – e em nosso caso mais particular,
o museu – funciona como um “aparelho ideológico da memória” (CANDAU,
2012, p.158). Isso se explica em virtude do patrimônio da comunidade ser
compreendido como um verdadeiro transmissor da memória do grupo,
agregando valores, ideologias e formas de pensar, além é claro, de representar
o passado dessa comunidade, que agora se encontra patrimonializado através
das exposições produzidas nos museus.
Sobre essa questão que envolve o patrimônio e sua produção, Candau
afirma ainda que “a história do patrimônio é a história da construção do
sentido de identidade e, mais particularmente, aquela dos imaginários de
autenticidade que inspiram as políticas patrimoniais” (Ibidem, p.159). A
lembrança dos tempos da Colônia e dos primeiros imigrantes alemães parece
servir, nesse contexto, de suporte da memória, para se mostrar o quanto se
prosperou e o quanto as comunidades de origem germânica prosperaram.
Nelas, o trabalho da mulher ganha visibilidade.
Buscando melhor fundamentar nossa análise, buscamos discutir os
sistemas classificatórios que envolvem a produção dessas identidades, que
em nosso caso apontam para necessidade de reafirmação da germanidade
– compreendida como uma categoria que remete a identidade étnica
compartilhada pela comunidade, que os remete a “lembrar e perpetuar” o
passado imigrante. Sobre essa questão Giralda Seyferth (2011) se refere ao
Deutschtum, que para ela expressa a germanidade, que seria uma espécie
de laço identitário, que une os imigrantes e seus descendentes através da
etnicidade.
Woodward nos ajuda a entender essa questão, afirmando que as
identidades são fabricadas através de um processo que envolve a marcação
das diferenças (2014) que, segundo ela, ocorre através de sistemas simbólicos
de representação. Segundo a autora, a identidade depende diretamente da
diferença, na medida em que, a diferença simbólica ou social, se estabelece por
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meio de sistemas classificatórios, onde se definem aquilo que é nosso ou dos
outros, ou entre aquilo que queremos mostrar e aquilo que queremos esconder.
É fundamental considerar os espaços museológicos enquanto um
elemento de grande importância para o Patrimônio Cultural da imigração alemã
no sul do Brasil. A criação e atualização desses espaços – portadores de uma
historicidade particular e inseridos, cada um deles, no contexto de produção
de suas comunidades – pode ser compreendido como uma necesssidade do
próprio grupo, responsável por sua criação, na medida em que esse mesmo
grupo procura “se fazer” representar nesses lugares de memória.
Nessa perspectiva, podemos conceituar o Patrimônio Cultural como
um conjunto de bens de natureza material e imaterial que, por sua vez, são
considerados coletivos e preservados durante o tempo (MAIA, 2003). Há de se
considerar também que o Patrimônio cultural comporta, ainda, os diferentes
costumes de viver de um povo, transmitidos de geração a geração e recebidos por
tradição. Esses, para se tornarem um Patrimônio, precisam ser reconhecidos
e compartilhados pela comunidade que os produzem – fenômeno que se torna
evidente no processo de criação e eleição daquilo que irá constituir os museus
da imigração alemã na região do Vale dos Sinos.
Também Choay (2006, p.11), apresenta uma clara definição sobre o
patrimônio, que pode ser compreendido como “um bem destinado ao usufruto
de uma comunidade que se ampliou a dimensões planetárias, constituído pela
acumulação contínua de uma diversidade de objetos que se congregam por
seu passado comum”. Podemos considerar o patrimônio cultural como fruto
da identidade de uma comunidade. Este representa, em última análise, aquilo
que deve ser preservado, ou seja, o que não deve ser esquecido, ainda que,
na maioria das vezes, atendendo aos interesses de determinados grupos que
o manipula.
O museu – compreendido como expressão do patrimônio – engloba,
ainda, saberes, lugares e modos de fazer, que comunicam algo sobre a
identidade de quem as produz, e que por sua, vez, são transmitidos através
das gerações. Decorre daí que os hábitos e as tradições de uma comunidade
nos dizem e revelam parte da sua cultura. Ainda, para Veloso (2006), o conceito
de referência cultural ressalta o processo de produção e reprodução de um
determinado grupo social e aponta para a existência de um universo simbólico
compartilhado.
Consideramos fundamental que “a questão da memória, da busca
identitária e da apreensão do passado como patrimônio memorialístico
apresenta-se como uma rica fronteira entre a História e o Turismo” (MENESES,
2004, p. 15). Assim “a construção/invenção do passado como atrativo para
quem viaja, parte de interpretações que são instrumentalmente inseridas
no método da História, mas, também, por construções de caráter popular,
lendário e mitológico” (Ibidem, p. 15).
Devemos considerar ainda que, de acordo com Meneses (2004, p. 75)
o museu é um lugar que toma como base três valores indissociáveis: O valor
identitário, que considera o patrimônio como gerador constante de construção
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de imagens, significados e identidades; o valor econômico, que toma o
patrimônio como gerador de oportunidades econômicas; e o valor social, que
defende que os projetos interpretativos devem gerar a melhoria da qualidade
de vida da comunidade que administra esse patrimônio.
Percebemos que os museus de imigração alemã da região, se articulam
diretamente como espaços de potencialidade turística. Esse elemento faz com
que os museus – compreendidos como parte de seu Patrimônio Cultural – sejam
percebidos pelas próprias comunidades como espaços de desenvolvimento
local e regional (VARINE, 2013), na medida em que podem atrair visitantes de
diversos lugares, contribuindo com isso para a promoção do desenvolvimento
econômico dos municípios.
Ao mesmo tempo, esses lugares de memória da comunidade são espaço
de preservação de sua identidade e também espaços em potencial para “se
mostrar” parte das tradições herdadas dos imigrantes alemães que colonizaram
a região e que são, em grande parte, ainda compreendidos como uma espécie
de guia das suas ações no presente. Nessa perspectiva, observa-se que as
tradições (HOBSBAWN, 2008) herdadas dos imigrantes alemães fazem parte
do cotidiano dessas comunidades.
Esses elementos podem ser percebidos na medida em que encontramos
uma forte preocupação em manter viva a fala da língua alemã, através do
Hunsrik, que é praticado cotidianamente e da preservação de diferentes usos
e costumes (THOMPSON, 2013), como as comidas, as músicas, a religiosidade
e as festas, deixados pelos alemães que fundaram as comunidades no século
XIX. A preocupação com a manutenção dos elementos étnicos, ligados à
herança germânica na região, aparece como um elemento identitário que dá
sentido e perpetua, através das gerações, o sentimento de pertencimento ao
grupo étnico que deu origem às comunidades.
Os museus, que acabam muitas vezes, espetacularizando (LLOSA,
2013), através de sua expografia, uma narrativa sobre a imigração alemã no
sul do Brasil, atuam como difusores de uma representação/imagem sobre esse
imigrante, que permite a (re)atualização da memória através da manipulação
do imaginário, que por sua vez, contribui de forma decisiva na manutenção
dos traços identitários atribuídos aos imigrantes alemães e seus descendentes.

UM RECORTE DA PESQUISA: Nova Hartz e Sapiranga
Selecionamos para análise dois museus. Decidimos por tal recorte,
considerando as especificidades de cada espaço. Partimos da definição
proposta por Gonçalves (2009), para quem o museu-narrativa se constitui
em um espaço de exposição, inserido em um espaço urbano, mas no qual a
relação com o público ainda guarda marcas bastante pessoais.
Esse é precisamente o caso dos museus de imigração que estamos
analisando e nos quais observamos, de forma bastante evidente, uma relação
muito próxima entre esses lugares de memória e a comunidade que o produz
e o mantém vivo. Nessa relação interpessoal, “por meio da qual se dá o fluxo
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de trocas entre doadores e diretores de museus” (GONÇALVES, 2009, p. 178)
é que ocorre a definição daquilo que será exposto e que, constituirá parte do
material de expografia presente no museu.
É nesse contexto que iremos acompanhar o processo que o autor
denomina como “invenção do patrimônio” (Ibidem, p. 179). De acordo com
ele essa “invenção” – que consiste na seleção e organização – das exposições
do museu, “vem acompanhada de valores, como autonomia e liberdade,
assumidos por sujeitos individuais ou coletivos” (Ibidem, p. 179). A partir disso
é que analisamos dois museus, que apresentam características semelhantes
quanto aos seus objetivos e forma de organização e seleção de sua expografia.
O primeiro é o Museu Municipal de Nova Hartz, criado pela Prefeitura
Municipal em 1999, e que está localizado na área central do município e ocupa
uma antiga residência, localizada na atual praça central da área urbana.
Organizado a partir de diferentes ambientes, que respeitam a divisão original
da casa, o museu apresenta um rico acervo, constituído de móveis, objetos e
fotografias, que procuram evidenciar a presença dos imigrantes alemães na
localidade. Dessa forma, o museu se apresenta como um espaço de memória da
imigração e tem como tema principal do seu acervo a imigração e a colonização
alemã em Nova Hartz.
Na parte central do museu encontramos objetos que evidenciam o
estilo de vida dos primeiros moradores, através dos móveis e utensílios
domésticos que eram utilizados desde o século XIX até meados do século XX,
quando o desenvolvimento da indústria calçadista no município transformou
radicalmente o estilo de vida de seus moradores. Percebemos a mistura de
elementos de diferentes épocas na expografia, que contam a trajetória de
transformação da comunidade, através dos objetos.
Notamos na constituição desse ambiente a preocupação em mostrar
o ambiente da casa, que é constituído basicamente da cozinha – lugar de
preparação dos alimentos, principal espaço social da casa e lugar da mulher,
por excelência – no qual as pessoas se reuniam para realizar as mais diferentes
atividades e celebrar seus usos e costumes cotidianos, que não se revela apenas
através dos móveis e objetos, mas também da produção de bordados, feitos
à mão e que contém dizeres, que revelam valores familiares compartilhados.
Estes objetos revelam parte dos saberes e afazeres das mulheres, tidos como
“coisas de mulheres”.
A associação de diversos elementos culturais aparece na imagem acima,
na qual utensílios domésticos – utilizados no cotidiano das mulheres – aparecem
em associação com uma cuia de chimarrão – um elemento típico da cultura
gaúcha que foi assimilado pelos imigrantes alemães no Rio Grande do Sul – e
outros objetos do uso cotidiano da comunidade nos tempos que antecederam
a chegada da energia elétrica e a modernização imposta pelo espaço urbano
que se organizava a partir da década de 1950 em Nova Hartz.
Neste contexto, o pano de parede bordado à mão pelas mulheres, aparece
como um artefato que demonstra o trabalho doméstico desempenhado pelas
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mulheres, que além das atividades cotidianas, encontravam tempo para bordar
e cuidar da ornamentação da casa.
Aliás, o cuidado com a limpeza e a organização da casa é um dos aspectos
bastante evidenciado através do museu, que procura imprimir a ideia de
organização e cuidado com a casa como atividades diretamente ligadas ao
gênero feminino. A mulher aparece, portanto, como elemento de destaque em
ambientes que revelam suas atividades no espaço privado do lar.
O espaço da cozinha e do quarto, são os espaços de maior visibilidade no
museu, uma vez que ocupam a maior parte física e concentram um expressivo
conjunto de objetos, que se associam a vida das mulheres. O cuidado com os
detalhes destes ambientes evidencia o trabalho desempenhado pelas mulheres,
no espaço interno da casa. Nestes espaços, a mulher é representada como
uma espécie de “rainha do lar”. Se no espaço público era seu marido quem
comandava e tomava a maior parte das decisões, em casa – no lar – era ela, a
mulher, a mãe, dona de casa, quem ocupava o lugar de centralidade.
Outro elemento de destaque no museu é a exposição de fotografias
e documentos ligados às atividades educacionais, festivas e religiosas da
comunidade. Observamos parte da história da comunidade, que se revela aos
visitantes através de poses em atos cívicos, em atividades nas escolas e até
mesmo na exposição do certificado de Ensino Confirmatório de um membro
da Igreja Evangélica de Confissão Luterana (IECLB). Neste espaço, a mulher
também é representada através de sua religiosidade.
Este aspecto, de caráter religioso, associado ao luteranismo – que
naturalmente coexistia com o catolicismo romano – é um elemento de forte
vinculação à etnicidade que constitui a comunidade, visto que a prática
religiosa ligada à igreja luterana alemã é um traço identitário que distingue
essa comunidade, nas quais a germanidade não se fazia presente. O museu, a
partir de sua organização, procura demonstrar a preocupação dos imigrantes
alemães e seus descendentes quanto à preservação dos valores identitários,
que têm a família, o trabalho e a religiosidade como fundamentos que orientam
as condutas e as ações coletivas da comunidade.
O trabalho, representado através dos instrumentos, cuidadosamente
organizados na exposição, busca valorizar as atividades desempenhadas na
comunidade e que dessa forma dão destaque para a evolução do trabalho ao
longo do tempo. Exemplo disso são as ferramentas utilizadas nas atividades
agropastoris, que associam o passado desses imigrantes ao espaço rural.
No mesmo ambiente, são apresentadas as novas tecnologias que
surgiram ao longo do século XX, como as máquinas de calçado, as balanças
e o primeiro computador que chegou ao município, na década de 1980. Neste
espaço, o homem é quem ocupa lugar de destaque, estando os “ofícios de
mulher” praticamente ausentes.
A mistura de objetos que representam as atividades econômicas
desenvolvidas, em diferentes épocas e contextos, pode ser compreendida
como uma tentativa de mostrar aos visitantes o progresso alcançado pelos
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seus moradores. As diferenças evidenciadas entre a chegada dos primeiros
imigrantes e o tempo mais recente se apresentam como um forte elemento
de valorização da coletividade, que através do trabalho e da preservação da
cultura trazida pelos imigrantes alcançaram o desenvolvimento do município.
O segundo lugar de memória que investigamos é o Museu Municipal
Adolfo Evaldo Lindenmeyer – que presta homenagem ao ex-vereador da cidade
e também descendente de alemães – que está localizado na área central de
Sapiranga, no prédio da antiga estação férrea, conhecida como “Estação
Sapyranga”, desativada em 1964. O museu foi criado pela Prefeitura Municipal
em 1996 e tem como tema principal de seu acervo a imigração e a colonização
alemã no município.
Os ambientes do museu são constituídos por diferentes temáticas, que se
dividem entre a casa do imigrante, a venda colonial e a evolução da economia
no município. Além disso, o museu conta com uma pequena exposição de
obras que retratam o episódio dos Mucker – único movimento messiânico
ocorrido no Brasil em ambiente protestante e que foi liderado por uma mulher,
Jacobina Mentz Maurer. Neste espaço, a mulher – Jacobina – é quem ganha
relevo na história da imigração alemã.
Assim, logo na entrada do museu, nos deparamos com a venda colonial
que existiu na localidade, desde o século XIX e funcionava em uma edificação
em estilo enxaimel. A venda conta com diferentes objetos, que procuram
contar parte da história da comunidade, em especial a economia de trocas de
produtos, amplamente conhecida em toda região colonial alemã do Rio Grande
do Sul. O espaço da venda representa – vale lembrar – parte do universo
essencialmente masculino e público, no qual as mulheres praticamente não
são representadas.
Já a casa do imigrante é representada pela cozinha e pelo quarto
do casal, que mostram parte do mobiliário e dos objetos de uso cotidiano
desses imigrantes – retratando a evolução dos objetos ao longo do tempo –
constituindo um conjunto de artefatos de diferentes épocas e contextos da
história de Sapiranga. Neles as “coisas de mulheres” ganham, mais uma vez
relevo, na perspectiva de contar a história das mulheres na zona de imigração
alemã.
A mesa da cozinha e o banco onde todos se sentavam para fazer as
refeições coletivamente, os utensílios domésticos, os panos de parede com
dizeres em alemão – e de grande apelo religioso – e o mobiliário que constituía
o quarto do casal são exemplos do patrimônio cultural da comunidade. Esses,
por sua vez, remetem os visitantes, a lembrarem do tempo dos imigrantes
alemães e de suas dificuldades frente ao novo ambiente da América.
Objetos como formas para confecção de bolachas, doces em compotas,
moedor de café e outros vários utensílios do cotidiano são colocados em relevo
na exposição da casa, que demonstra também a preocupação com a organização
das tarefas e a limpeza com o espaço da casa, que cabia principalmente à
mulher. Percebe-se a vinculação do espaço doméstico da casa a presença da
mulher, que além de cuidar da família, de ajudar seu marido nas atividades
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do campo, cuidava muito bem da casa – como uma forma de representação
dos usos e costumes dessa germanidade. A cozinha e o quarto, nesse contexto,
reproduzem formas de pensar e sentir as questões de gênero.
Em Sapiranga aparece a preocupação com a representação do trabalho,
que é apresentado ao visitante através da exposição que mostra a evolução do
trabalho, desde os tempos da Colônia até o apogeu do calçado – elemento de
destaque na evolução econômica do município e que se constitui a principal
atividade econômica desenvolvida atualmente.
Na área externa do museu, encontramos uma réplica da estrada de
ferro, inaugurada em 1903 e que ligava Sapiranga a Porto Alegre. A presença
da estada de ferro é uma compreendida pela comunidade como uma forma
de representar o desenvolvimento econômico da localidade no final do século
XIX, logo após o desfecho do conflito do Mucker, que encerrou em 1868,
com a vitória das forças imperiais sobre o grupo liderado por Jacobina nas
imediações do morro Ferrabraz. Os trilhos do trem procuram simbolizar o
progresso alcançado pelos alemães.

CONSIDERAÇÕES FINAIS
Percorrer os caminhos que compõem a produção das narrativas visuais
sobre as mulheres nos museus da imigração alemã nos faz pensar sobre a
complexidade que envolve a manipulação da memória e sobre os diferentes
elementos que estão envolvidos nesse jogo de poder, que procura estabelecer
uma representação sobre o passado – em espacial sobre as questões de étnicas
e de gênero. A análise desses lugares de memória da imigração no Vale dos
Sinos nos permitiu melhor compreender sobre os processos que operam nessa
tentativa de registro do passado.
Torna-se clara a intenção, por parte daqueles que produziram esses
lugares de memória, de imprimir, através do tempo, uma memória, que faz
lembrar a rusticidade desse passado imigrante em suas comunidades, ao
mesmo tempo em que acabaram dando certa visibilidade às mulheres, muitas
vezes negligenciada pela historiografia considerada tradicional e que exalta
apenas o trabalho masculino na zona de imigração.
Os museus, enquanto lugares que suportam lembranças e difundem
imagens são, sem dúvida, um espaço de discussão acerca dos interesses e
motivações que levam essas comunidades a buscarem, incessantemente, (re)
enquadramentos de suas memórias. Nesses enquadramentos, as mulheres,
acabam sendo, inevitavelmente, enquadradas dentro de certos padrões
culturais, que as colocam, essencialmente no espaço doméstico do lar,
condicionadas ao espaço privado e controladas, na maioria das vezes, pelo
poder da dominação masculina.
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NASCIDAS PARA SERVIR!? OS ESTERIÓTIPOS DA MULHER NEGRA
A PARTIR DE O CORTIÇO 1850 – 1890
Letícia Tereza Caetano de Araújo1

Introdução
A obra fictícia O Cortiço de Aluísio de Azevedo, foi publicada pela primeira
vez em 1890, sendo considerada na atualidade, uma das maiores obras de
escrita da literatura naturalista brasileira, caracterizada pela preocupação de
observar e analisar de forma que a estória se aproxime da dita realidade, tal sua
importância devido ao fato de apresentar no desenrolar da escrita o cotidiano
nos chamados cortiços que começavam a surgir no final do século XIX no Rio
de Janeiro, então pensando na importância da literatura para compreender o
pensamento da sociedade no tempo, a obra de Azevedo obtém personagens que
são caracterizados com personalidades bem distintas, entre eles as que mais
chamam a atenção são as representações de mulheres negras, por exemplo, a
Bertoleza, personagem principal de O Cortiço é submissa, presa em um ideal
romântico de casamento e sempre é vista suja de óleo e trabalhando, a Rita
Baiana, descrita como mulata, sempre alegre, independente, não quer casar,
desenvolve o papel de amante do Português Jerônimo, são estigmas que se
perpetuam até os dias atuais, onde para cada tom de pele da mulher negra,
designam-se locais de atuação, esse pensamento será desenvolvido ao longo
do artigo.
Compreendendo o ideal de mulher no século XIX através da literatura,
basicamente percebe-se que esta era criada para procriar e cuidar do lar,
imitando o modelo Europeu que influenciou o Brasil, tal como sua capital na
época, principalmente nesse período onde o Rio de Janeiro passa por grandes
transformações estética e social (SANTOS, SACRAMENTO, 2011), esse
obviamente era o ideal de uma mulher tida como branca, as mulheres negras,
em sua maioria, no período passavam por um processo de escravização e
subjugação do seu corpo, onde os espaços eram ainda mais negados, para
sobreviver, essas mulheres estavam nas ruas, muitas vezes como escravas
de ganho, quitandeiras, prostitutas etc., suas representações na literatura
oscilava entre feiticeira, dotada de pouca inteligência, objeto sexual etc., isso
fica claro na obra de Azevedo nas principais cenas das personagens que serão
debatidas neste artigo, entretanto ao aprofundar na leitura, é possível perceber
que há diferenças no modelo de tratamento e posicionamento dessas mulheres
na sociedade, o estereótipo da mulata fica evidente assim quando comparado
com a mulher de tom de pela mais escura, levantando debates importantes na
História, como a democracia racial e raça x etnicidade, concomitantemente aos
debates a cerca de políticas de embranquecimento da população e teorias raciais
que ganham destaque no período, influenciando tanto a literatura, quanto a
1

Graduanda em Licenciatura em História pela Universidade Estácio de Sá. Email:
leticiaterezaway@gmail.com.

204

MIGRAÇÕES HISTÓRICAS E RECENTES

SUMÁRIO

historiografia, pois quando se é estudado inicialmente sobre o preconceito
contra o negro, não se visava perceber que dentro da população, os teóricos
encontram subdivisões e isso fica aparente na leitura de estilo naturalista,
portanto este artigo busca analisar as experiências com/entre as personagens
da obra de ficção, os estereótipos que a cercam e a epistemologia de alguns
estereótipos, para isso usar a historiografia comparada sobre as teorias que se
assolavam sobre a mulher negra no século XIX, se faz de metodologia para este
artigo, compondo assim a parte de um aprendizado pessoal e social, para essa
finalidade entender os devidos processos históricos que estigmatizam a ideia
do ser negro no Brasil, as mulheres atuam como fundamentais nas relações
sociais, isso fica claro, quando se teoriza sobre os motivos de estas serem as
que mais conquistavam alforria no sistema escravocrata, protagonizaram a
lei abolicionista chamada de “ventre livre” e, principalmente, entender quais
as categorias e diferenças a cerca do tom de pele que destinam a inquietação
da famosa expressão: “Branca para casar, Mulata para F****, e Negra para
trabalhar”.
Como a literatura naturalista em O Cortiço interpreta essas questões?
Como a Historiografia as compreende? Nessa sociedade qual a diferença entre
a negra e a mulata?
Essas são algumas das questões geradoras que serão debatidas neste
artigo.

A literatura naturalista e os estereótipos da mulher negra
Para compreender melhor a proposta deste trabalho, é de grande
importância a contextualização do momento em que a obra de Aluísio de
Azevedo se encontra, no final do século XIX, o Brasil passando por debates
abolicionistas vivia as tensões das vésperas da proclamação da República, um
momento onde a população ocupava camadas diversas da sociedade devido
ao grande número de escravizados e “mestiços” forros, entretanto, a sociedade
brasileira obtinha mais camadas de desigualdade do que é normalmente
debatido pela historiografia, a capital do império por exemplo, onde se
ambienta essa pesquisa, era povoada por escravizados que se dividiam em
diversas formas de trabalho, uma delas é a atividade de escravo de ganho, que
exerciam diversas funções na metrópole com uma certa remuneração dividida
com o senhor de escravos, que por muitas vezes era utilizada para a compra
da liberdade – além dos imigrantes, Barões, Viscondes, entre outros, a questão
é que todo este cenário é retratado na obra de ficção O Cortiço.
Enquanto isso, autores Europeus que estudavam o Brasil, teorizavam
sobre a soberania Europeia e que o Brasil, devido ao grande número de
miscigenação e clima tropical, jamais chegaria ao ideal civilizatório, um deles
foi Arthur Gobineau (1816 – 1882), que desembarcou no Brasil durante o
carnaval de 1869, certas teorias de total desprezo ao Brasil, teria influenciado
os autores brasileiros daquele período e estimulado a migração Europeia,
fazendo com que o Rio de Janeiro fosse um reduto de pessoas diversas,
despertando o interesse de muitos a cerca da miscigenação, a separação entre
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a população era visível, surgindo assim debates sobre o entendimento entre o
que é ser branco e o que é ser negro.
Os cortiços no século XIX, eram lugares de fácil acesso ao trabalho
e aglomeravam grande parte da população pobre, em sua maioria negros
oriundos do processo escravocrata de forma direta ou indireta, considerados
uma grade preocupação pelo grande número de doenças e marginalizações,
essas habitações eram alvos constantes da polícia e dos higienistas.
Aluísio de Azevedo, nascido no Maranhão em 1857, foi conhecido por ser
um romancista que agregava características exageradas aos seus personagens
antes de publicar a sua primeira obra em 1881, intitulada O Mulato, em seus
livros o cotidiano e a questão da sociedade mestiça ficam destacados, o autor
se aproxima de uma realidade detalhada e quase caricata do período que
retrata, em O Cortiço a maioria das personagens são mulheres definidas como
negras ou mulatas.
A obra de Azevedo estudada neste artigo, segue a vertente naturalista,
inspirado na obra de francesa A Taberna de Èmile Zola (1840- 1902), a
primeira obra do gênero publicada no Brasil além de Aluísio de Azevedo, Lima
Barreto e Machado de Assis, são outros autores popularmente conhecidos,
mas para este artigo a obra de Azevedo foi escolhida por tratar do povo com
as camadas da sociedade mais destacadas, a formação do cortiço, as diversas
histórias protagonizadas até a sua total urbanização, retratam um período
muito importante para o Rio de Janeiro, obviamente por ser uma obra de
ficção O Cortiço não deve ser lido no sentido literal, mas compreendendo que
a literatura tem um grande papel na questão de representação das pessoas do
seu tempo, ela retrata algumas discussões chaves para o debate histórico, as
mulheres dessa ficção são personagens tão complexos que se faz necessário
uma investigação Histórica sobre os seus arquétipos.

Os debates sobre raça x cor da pele
Uma das principais questões debatidas a cerca de esteriótipos e relações
sociais, gira em torno do ideal da cor, os debates a cerca das questões raciais
se intensificam na segunda metade do século XIX, principalmente em estudos
que pretendem compreender quem é o negro brasileiro, esse motivo incentiva
o intercâmbio de teóricos brasileiros para a Europa e América do Norte, em
uma tentativa de compreender como a miscigenação se torna diferenciada no
Brasil e adquire facetas designadas como multirraciais, diferente, por exemplo,
dos Estados Unidos onde a separação do que é determinado socialmente
branco e o determinado socialmente negro, eram bem distintas, formando
uma sociedade reconhecida como birracial, com isso a ciência passava a
estudar como poderia ser definido o negro e o branco no Brasil, pode-se citar
como exemplo a experiência de Gilberto Freyre na Universidade de Colúmbia
em Nova Iorque, o autor desenvolve um dos estudos que os Historiadores
tem como referência para a reflexão dos debates a cerca da cor no Brasil,
Freyre citou a importância dos estudos de Antropologia na Universidade
para o desenvolvimento de suas teorias, ele atribuiu a cor a uma questão

206

MIGRAÇÕES HISTÓRICAS E RECENTES

SUMÁRIO

que cultural e envolvida com movimentos econômicas presentes no século
XIX. Naquele momento estudado, a antropologia subdividia as categorias de
entendimento de cor de pele, em 1872, o censo brasileiro identificava quatro
grupos básicos, o branco, o caboclo, o negro e o pardo, Oliveira Vianna define
as características determinantes para a compreensão da cor do indivíduo
entre o (i) branco como sendo puro e contendo fenótipos de branco, (ii) o
caboclo e o negro, fazem parte do mesmo grupo de entendimento do negro,
(iii) o pardo, entendido como mestiço estaria entre as categorias, só que em
um lugar abstrato, é preciso compreender que os estudos de Freyre e Vianna
passam pelo ideal de uma suposta consequência de “branqueamento” para a
sociedade brasileira, no pensamento de ambos os autores, é possível perceber
que mesmo todos os grupos, negros e o mestiço, considerados inferiores
ao ideal de “branqueamento”, mas dentro da organização negra havia uma
hierarquização onde quanto mais claro for o tom de pele, mais “próximo”
estaria desse ideal, a mestiçagem seria um problema que demostrava um
ponto frágil em uma sociedade que buscava os padrões dos países chamados
de desenvolvidos, mas ela supostamente, denunciava a proximidade com o
clareamento da população, para isso estes e outros teóricos incentivavam a
migração Europeia para o Brasil, a fim de, acelerar o processo de chegada ao
ideal de “pureza”.
Com o surgimento de outros estudos sobre a temática, os teóricos
refutaram esses pensamentos renovando o entendimento de cor e raça para
distinguir os grupos sociais, e passou a compreender a divisão como raças,
segundo Donald Pierson, a cor era muito mais que pigmentação, agrupando
assim outras características como o tipo de cabelo e traço fisionômico(1971:
P.38), teorias como a de Pierson incentivaram um pensamento de que cor seria
apenas relativo e ela era designada pela posição econômica do indivíduo, em
alguns pontos concorda com Gilberto Freyre, atribuindo-o assim a chamada
“democracia racial”, só que Pierson identifica um chamado sistema de classes,
onde o indivíduo pode ascender socialmente através da posse, em Freyre isso
se torna impossível, devido à inferioridade do negro e do mestiço perante o
sistema, mesmo que este ascendesse socialmente, sua condição de cor não o
permitiria ocupar lugares que os lidos como branco ocupavam.
Thales Azevedo (1996), ao estudar o ideal de cor no Brasil compreendia
o processo de embranquecimento como, na verdade, a adoção de práticas
sociais Europeias, ele completava a tese de Pierson, mas incluía os hábito e
vestimentas, como ato de embranquecer-se, ele analisou em seu estudo, que
o status se torna fundamental na construção após a abolição da escravatura,
onde a relação entre branco e negro, antes senhor e escravo, se diluí formando
três classes, (i)alta, (ii)média e (ii)baixa.
Então, é possível perceber através de teorias de alguns estudos, que
a sociedade se modificava, e de alguma forma, certos pensamentos alteram
a experiência em relação ao tempo estudado, observando esses diversos
cenários, a literatura reflete em ideais e recria cotidianos através da visão
influenciada do autor que a escreve, se torna fundamental estudar as teorias
a cerca da cor, para compreender de que forma essas experiências refletem
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em O Cortiço, para isso será feita uma análise a cerca das mulheres, figuras
centrais na ficção.

A cerca dos debates de gênero
A cerca do gênero, a partir da segunda metade do século XIX, começaram
a surgir possibilidades de letramento para as mulheres, as escolas régias,
os cursos normais e as escolas secundárias, são alguns dos momentos
característicos do período em relação a educação das mulheres, as mulheres
consideradas prendadas tinham que saber Francês, tocar piano e algumas das
atividades consideradas nobres, estudos do tipo são principalmente acentuados
a partir de 1980, onde a mulher, assim como o jeito de portar e conviver na
sociedade, estava relacionado com a família de onde ela vinha, pois a mulher
fora criada para ser submissa ao pai e depois ao marido, a mulher deveria
permanecer virgem até o casamento e depois ser fiel ao marido, entretanto há de
se debater, pois certos esteriótipos não contemplavam necessariamente todas
as mulheres, certas questões envolviam classe social e o mais importante para
pensar no período, a cor da pele. Homens eram incentivados e culturalmente
livres para a prática sexual, antes e fora do casamento, para isso, muitos
iniciavam suas práticas sexuais com as escravas ou prostitutas:
“[...] já do homem não se exigia virgindade antes do casamento e a sociedade
era conivente com a infidelidade masculina. A infidelidade conjugal
masculina e a iniciação da vida sexual em prostíbulos ou com as escravas
era, no século XIX, motivo e orgulho dos mancebos tupiniquins. Com isso o
homem atestava a sua virilidade [..]” (COSTA, 2013, P.69)

Muitos teóricos debatem acerca do gênero e da construção em que ele
se dá, por exemplo, Pierre Bordieu, teoriza sobre a invenção do feminino e do
masculino como algo não natural, e sim uma preparação social para que o ser
humano assuma um sexo, essa preparação segundo o autor começa desde
o nascimento. A representação do sexo não é algo hierarquizado e tido como
natural, Bordieu entende que para analisar essas relações, é preciso observar
as mudanças de construções da historicidade feminina ao longo do tempo.
É importante pensar, que alguns espaços de entendimento da identidade
da mulher negra, se torna diferente de alguns modelos que entendem gênero,
por isso ao olhar para o sistema escravocrata, percebe-se que a mulher negra
tida como “selvagem”, a partir de vários estudos que se posicionam sobre a
superioridade branca, entende a negra com principalmente vinculada ao sexo
e força de trabalho, os ideais de indefesa propagado para mulheres de pele
branca, não se encaixa quando analisado os debates historiográficos, sociais
e literários. A mulher negra fora naturalmente designada para servir em várias
instâncias sociais do século XIX.
O gênero é algo muito importante para a ficção de Aluísio de Azevedo, são
estabelecidos lugares claros e diferenças entre homens e mulheres, analisando
a obra, é possível perceber o caráter de servidão imposto para mulheres e o
de liberdade imposta para os homens, na sociedade oitocentista, esses papéis
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eram bem definidos, pensando gênero e cor de pele e será possível estudar um
pouco mais ao longo deste artigo.

A Bertoleza e a mulher escrava no século XIX
Ao iniciar um debate sobre a obra de Aluísio de Azevedo, a preocupação em
relatar a realidade do momento em que é escrito O Cortiço, fica evidente alguns
dos pensamentos que se perpetuavam em um período final da escravidão, ou
seja, na segunda metade do século XIX, não se sabe exatamente o ano em que
a ficção ocorre mas fica evidente que durante o período da história de Azevedo,
a escravidão se torna um fator para como são compreendidas as relações
entre personagens, a obra se concentra no cotidiano buscando referência em
debates que justamente tratavam dessa que seria uma integração inevitável
na transição do período Imperial para o Republicano, a primeira personagem
do sexo feminino é apresentada logo na primeira página, Bertoleza, a “negra
trintona”, começa o enredo poupando economias para comprar sua carta de
alforria, escravizada por um português e exercendo diversas funções, a negra
concede grande parte do que recebia para o senhor e guardava o resto para
a compra de sua alforria, que era uma prática comum nesse período, essas
atividades eram conhecidas como trabalhos de ganho e eram muito lucrativas
para os senhores de escravos na segunda metade do século XIX, quando esse
homem morre, o vizinho também português chamado João Romão, desenvolve
uma suposta relação de confiança e este então se torna “caixa, procurador e
conselheiro da crioula”, até que ele simula uma carta de alforria dada pela
família do falecido senhor de Bertoleza que vivia distante e não localizaria
facilmente o paradeiro da escravizada, a mulher então acredita, tornando-se
assim escrava fugida sem ao menos saber, João Romão e Bertoleza se tornam
“amigados”, um termo que designava uma relação de proximidade entre duas
pessoas sem que estas sejam casadas (AZEVEDO, 1988, P 7).
A partir dessa inicial compreensão, é possível perceber algumas discussões
muito utilizadas para o século XIX e a construção histórica de um Brasil
miscigenado e escravocrata, para entender a personagem e seu estereótipo,
então compreendendo assim estudos sobre a temática e contextualizando a
mulher negra no tempo estudado, Gilberto Freyre em Casa Grande e Senzala,
descreve a escrava em sua construção social e histórica como tendo um
papel fundamental na sociedade privada, entretanto este papel é definido
como natural fazendo parte de um processo de relações que contribuíram
para a formação de uma sociedade que obtinha papéis designados, para
Freyre, o escravo era parte fundamental desse processo, a mulher escrava era
responsável para o primeiro contato entre o branco e negro, pelo fato de ela
atuar em diversos setores que variam do servir até o de abusar:
Da escrava ou sinhama que nos embalou. Que nos deu de mamar. Que nos
deu de comer, ela própria amolengando na mão o bolão de comida. Da negra
velha que nos contou as primeiras histórias de bicho e de mal-assombrado
(FREYRE, 1977 P. 283).
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Citar Freyre se torna importante para este artigo, devido ao fato da
estereotipificação da mulher negra muito comum na historiografia, uma
visão quase romântica da escrava “de casa” e de suas funções como forma de
agradecimento e privilégio, a ideia de uma relação passiva e submissa para
com a cultura branca supostamente superior é alvo de diversas críticas em
diversos campos das ciências humanas, citando como exemplo Sônia Maria
Giacomini (1988) que desenvolveu diversos trabalhos sobre as relações raciais,
a autora trabalhou com o pensamento de que as relações entre escrava e
senhor não foram passivas e recíprocas e sim de uma cultura de apropriação
do trabalho e exploração do corpo negro, sem que estas sejam de totalmente
pacificidade. Ao analisar Bertoleza fica evidente que a personagem passa por
esses dois pensamentos, devido ao fato de uma certa inocência da personagem
ao nível de paixão e servidão introduzida na obra de Azevedo, mas também
de devoção que foi teorizada por Freyre e a constante exploração do trabalho
de Bertoleza e a sua exclusão no convívio social como teoriza Giacomini, o
desenvolvimento da personagem mostra de todo uma reação e desejo de se
inserir em um sistema existente no momento que a excluía, Bertoleza não
era de total passividade, mas envolvida estereótipos das relações sociais,
principalmente o estereótipo de ascensão social através da relação com um
homem branco, os debates no final do século XIX, exaltam o homem branco
como superior e na obra de Azevedo, na comparação entre os personagens isto
fica claro:
Ele propôs-lhe morarem juntos e ela concordou de braços abertos, feliz em
meter-se de novo com um português, porque, como toda a cafuza, Bertoleza
não queria sujeitar-se a negros e procurava Instintivamente o homem numa
raça superior à sua (AZEVEDO, 1988, p. 7).

Na citação acima, é aparente o desejo de elevação social da mulher
negra, através da união mestiça. A historiografia mostra que as relações entre
escrava e senhor eram comuns, mas sempre ressaltando a inferioridade para
quanto as características da mulher “preta”, Bertoleza é sempre descrita
depreciativamente “uma mistura de suor com cebola crua e gordura podre”
(AZEVEDO, 1988).
Todavia, é curioso perceber a importância de Bertoleza para o serviço
doméstico da pensão de João Romão, este fator não é coincidência, a inserção
das mulheres negras no trabalho se deu justamente pelo serviço doméstico,
a atividade de escravas de ganho rendia lucro aos senhores (SOUZA, 2012, p.
245-253), “as escravas de casa”, eram em sua maioria mulheres que exerciam o
trabalho de limpeza, ama de leite e etc. Segundo alguns autores na comunidade
escravagista, este era o maior nível de qualidade de trabalho, entretanto, essas
mulheres ficavam mais perto da família e sofriam um maior número de abusos
e de relações “amigáveis” assim como Bertoleza, consequentemente, quando
libertas, essas mulheres se destinavam ao serviço doméstico, em paralelo com
a personagem, estavam as lavadeiras de O Cortiço, mostrando que o serviço
doméstico variava entre o trabalho externo como o interno, Isaura e Leocácida
que serão discutidas mais abaixo neste texto, são outros exemplos de um
trabalho interno nas casas das famílias brancas.
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O trabalho doméstico também era um argumento para as escravizadas
serem libertas, devido a ‘“proximidade”, estabelecida pelo serviço de casa
e as atividades de ganho, segundo as comissões abolicionistas, entretanto
um artigo da professora Camillia Cowling, elenca ouros fatores para esses
acontecimentos, em 1871 quando decretada a lei do Ventre Livre, foi criado
o Fundo de Emancipação Nacional, que priorizava mulheres com filhos,
em 1880 quando começaram a surgir no Brasil os primeiros movimentos
abolicionistas, vários outros fundos foram criados essa priorização continuou,
a autora também escreve sobre o apelo para que as cartas fossem concedidas.
Bertoleza não teve filhos, entretanto, o ventre é um assunto muito importante
para a metade do século XIX, a obra de Azevedo não deixa este detalhe passar
despercebido, o nascimento de um filho de uma escravizada gerava inúmeros
debates, quando ela ao se dar conta que seria devolvida ao filho do seu falecido
dono, entregue por João Romão, esfaqueia-se no ventre:
Os policiais, vendo que ela se não despachava, desembainharam os sabres.
Bertoleza então, erguendo-se com ímpeto de anta bravia, recuou de um
salto e, antes que alguém conseguisse alcançá-la, já de um só golpe certeiro
e fundo rasgara o ventre de lado a lado. E depois embarcou para a frente,
rugindo e esfocinhando moribunda numa lameira de sangue (AZEVEDO,
1988, P. 153).

Outra situação que chama atenção nesta citação, é a presença da Polícia
no resgate da escravizada, complementando esse trecho, Aluísio de Azevedo,
expõe outro fato interessante, “Nesse momento parava à porta da rua uma
carruagem. Era uma comissão de abolicionistas que vinha, de casaca! trazerlhe respeitosamente o diploma de sócio benemérito”.(AZEVEDO P.153)
Este é o único momento onde é retratado uma comissão abolicionista,
o fato de João Romão receber um diploma mostra a ironia da situação, a
presença dessas duas instituições ilustra as diferenças, a “polícia negreira”
fiscalizava e prendia os escravos ilegais, esses dois grupos divergiam, pois
muitos abolicionistas defendiam que essa polícia perseguia e maltratava os
negros, mesmos os considerados livres. (COWLING, 2012, 222), esse dado
mostra também as perseguições e inseguranças que a população negra sofria.

A Rita Baiana e o estereótipo da mulata
A primeira vez que Rita Baiana aprece na ficção, não coincidentemente,
é durante uma reunião de domingo no cortiço de João Romão, onde todos
confraternizavam e a Bertoleza, “sempre suja”, cuidava do fogão, sua chegada
representou alegria após sua ausência de meses, Rita é “mulata” e descrita
como mulher apaixonada, “de vários homens”, que gosta de música e dá as
melhores festas, onde ela dança “o chorado”, ela vem acompanhada com o
estereótipo da “mulata do carnaval”, caracterizada pelo seu corpo voluptuoso
e sua energia sexual, sexualidade essa que desperta a paixão de Jerônimo, ela
o “corrompe”, fazendo com que ele abandone sua esposa e filha.
Em O Cortiço não é coincidência que Rita logo se torne amante do
Português, a representação da “mulata”, é uma espécie de categoria para
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definir a mulher negra de tom de pele mais claro, o resultado da miscigenação
proveniente da relação entre uma pessoa vista como negra e uma vista como
branca, diferente da mulher de tom de pele mais escuro, a “mestiça”, encontra
lugares diferentes de atuação na sociedade, esta definida como sendo sensual,
fruto de um pecado, a que corrompe homens e mulheres, seria um grande
perigo pois é tida como um ímã que não pode ser freado devido a tamanha
magnitude, um símbolo do tropical que constantemente estigmatizado no
Brasil, esse pensamento fica visível em Rita Biana em diversos momentos
do livro, ela é vista como um perigo mas também como um ideal de mulher
brasileira, “Rita Baiana é descrita de forma sinestésica, misturando gostos
e sensações, sabe de sua sensualidade e usa como recurso” (XAVIER, 2012,
P.77). Rita, também acompanhada de uma característica muito importante no
Rio de Janeiro, a historiografia conta que os batuques trazidos pelos povos
Africanos escravizados, foram se mesclando e formando novos ritmos, o
originário do que hoje é compreendido como samba, foi reformulado na nova
capital, com a migração de negros e mestiços vindos da Bahia, na ficção de
Azevedo, a Rita Baiana representada esse esteriótipo do ritmo sensual que
é muito popular nas rodas de todo o Brasil, as “tias Baianas”, quituteiras
que iam as ruas vender cheiros e produtos e no fim do dia se reuniam para
fazer o tal batuque, foram se tornando muito popular e tem um envolvimento
direto com as religiões na época perseguidas, cujo a origem é ligada a matriz
Africana.
Silvio Romero (1851- 1914), foi um dos primeiros a analisar sobre as
teorias raciais e os impactos na nação através da literatura, ele estudou
sobre as diversidades étnicas do Brasil e as subdividiu em 3 categorias – o
europeu branco, o africano negro e o índio nativo – segundo o autor essas
categorias se misturaram e a partir disso nenhum brasileiro seria puro,
entretanto, a cultura europeia tida como superior se sobressaiu, gerando o
mestiço, o filho auxiliar do branco, ele acreditava na vital contribuição do
africano para miscigenação e em seus estudos, variava sobre isso ser benéfico
ou não (SKIDMORE, 1993, PP 75 - 77) certos estudos sofreram uma grande
influência dos estudos Europeus a cerca do Brasil, onde teorias raciais eram
constantemente debatidas, a mestiçagem brasileira era interessante para
estes estudiosos e era vista muita das vezes como imprópria e cada vez mais
longe do ideal Europeu de branqueamento e civilidade.
O termo democracia racial constantemente associado a leitura de
Gilberto Freyre, destina-se a ideia de mestiçagem como sendo principal
para as relações sociais brasileiras, o autor destaca a convivência e relações
cotidianas como fundamentais para aquela sociedade e dentro deste meio as
culturas Indígenas, Portuguesa e Africana seriam uma só, formando uma única
cultura brasileira, proveniente da mestiçagem, Gilberto Freyre, estabelece as
relações entre negros e brancos, a partir de um estudo de “vencedor e vencido”,
um domínio da “raça adiantada, sobre a raça atrasada”, uma ideia afim de
cumprir um ideal de civilidade, (2003, P. 515), levaram cerca de 20 anos para
as teorias de Freyre serem contestadas e Florestan Fernandes por exemplo,
publicou que essas relações na verdade, contribuíram para a designação do
negro como sub-cidadão e garantiu a manutenção de privilégios e supremacia
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branca (FERNANDES, 1978), ao analisar a mulher negra do século XIX, é
possível perceber que a pele negra de tom mais claro, também é marginalizada
e mesmo sofrendo de formas diferentes o estereótipo da cor e embora seja
mais “comercial”, essa mulher nunca é representada em um mesmo lugar
que as mulheres tidas como brancas, ou mesmo como sendo igual de atuação
presente na sociedade, entretanto ao retomar os debates sobre escravização
e processos de alforria, Manolo Florentino que fundamenta sobre a questão
de concessão da carta de alforria, para algumas qualidades, para ele eram
mais cotados os ideais de liberdade para mulheres de pele clara, devido à
proximidade com os senhores, além do falar português e ter nascido no Brasil
(FLORENTINO, 2005, P 346), segundo o autor libertava-se quem havia mais
chance de “ascender” no meio social através do trabalho, compreende-se então
que a partir de Florentino, é possível perceber que as mulheres negras de tom
de pele mais claro são mais socialmente aceitas devido a sua proximidade com
o ideal Europeu, entretanto essas carregam o estereótipo da cor, só que esse
pensamento apenas atinge meios de estereotipagem diferentes em relação a
mulher negra de tom de pele escuro, visto que durante o século XIX, a capital
do Brasil, participava de processos que idealizavam uma nação homogênea
com ideais civilizatórios brancos, provenientes da Europa.
Para uma sociedade onde quanto mais claro for o tom de pele, melhor
será a sua posição social, o estereótipo da “mulata”, é uma tentativa de uma
suposta melhoria da qualidade e ascensão social, quando comparado entre
ser branco e ser negro, o perfil de “Brasilidade” de Rita Baiana tem a ver com
mais um ideal de excludente, apesar das diferenças em que socialmente são
tratadas, ambas são estereotipadas como negras.

A lei do ventre livre
Os debates a cerca do ventre estão muito presentes em O Cortiço, eles
refletem uma camada da sociedade que também se voltava para debater o tema
nos campos científicos, é possível perceber que a segunda metade do século
XIX é envolta com debates a cerca da cor, esses debates também influenciam
na discussão sobre a abolição no Brasil, idealizando um modelo Europeu, onde
a escravidão já havia sido abolida, o país sofria pressões internas e externas e
pensando nessa ideia, algumas leis conversavam com o processo que viria a ser
concretizado em 1888, a Lei do Ventre se torna importante para as mulheres
em especial, além de serem o maior número de libertas, estas a partir de
1871, tinham a liberdade “garantida” através do ventre, declarando que toda
criança nascida a partir desta data seria considerada livre, entretanto, muitos
historiadores problematizam sobre os abalos sofridos pela população cativa no
período, existem algumas teorias que podem ter incentivado a homologação
da lei um deles teria sido, a guerra do Paraguai, em 1866:
A aproximação entre a Guerra do Paraguai e a Lei do Ventre Livre não
deriva de um conforto temporal, vislumbráveis no fato da lei ter surgido tão
somente passado um ano e meio após o fim do conflito. [...] porque a Lei do
Ventre Livre pôs praticamente termo à questão servil. Em poucas palavras,
a lei de 1871 decretava em seu artigo primeiro que os filhos de mulheres
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escravas seriam considerados livres. Nesse sentido, a escravidão estava com
os dias contados, malgrado o artigo segundo, que obrigava os senhores das
mães escravas a cuidar dos nascituros até os oito anos de idade, podendo,
a partir daí, ora receber indenização do Estado no valor de 600$000, ora
valer-se dos serviços do menor até que este completasse vinte e um anos
(SOARES, P.68, 2015).

Na citação acima, o historiador aponta para o pequeno espaço de tempo
entre a guerra e uma nova lei abolicionista, mostrando assim o grande impacto
e participação que a população cativa no evento incentivava o debate que ia
além do científico, a partir de 1850 com o fim do tráfico de escravizados,
oficialmente, os nascidos a partir daquele ano eram escravos brasileiros e ao
pensar em país onde uma reconfiguração urbana está acontecendo amplamente
o ideal de um filho de escrava nascido livre, era um ato de sinal alarde que
o final da escravidão estaria próximo, de alguma forma, é possível perceber
nas teorias que defendem a participação de escravos na guerra como sendo
um lugar para “acalmar os ânimos”, trata de uma visão que defende esse
ideal de uma construção de um Brasil nação, muitos cativos que lutaram na
guerra, recebiam a promessa de alforria se voltassem dela, alguns defendem
que esse foi o início das favelas, os agora homens livres passariam a ocupar
e construir habitações nos morros cariocas que ficavam próximos à cidade e
ali desenvolviam diversas formas de sobrevivência, alguns teóricos apontam a
participação de mulheres na guerra:
Tanto as tropas paraguaias como as brasileiras eram acompanhadas
por um verdadeiro exército de mulheres. Esposas, prostitutas, companheiras,
mães, que se alimentavam das sobras de seus companheiros, cozinhavam,
lavavam, cuidavam dos feridos, abrigavam-se em barracas, distribuíam
solidariedade humana, sendo por vezes até maltratadas pelos maridos.
Combatiam e morriam esquecidas. As vivandeiras e andarilhas seguiam a
tropa, vendendo víveres e bebidas. (PASCAL, P.145, S/D)
Pode-se perceber na citação acima, que muitas mulheres tinham o papel
de “ajudar” os soldados, a maioria era mulheres abastadas que passaram a
ocupar lugares de trabalho no pós-guerra, neste sentindo não cabe o mérito
da cor de pele, pois sabe-se que muitas mulheres brancas em situação de
pobreza acabavam caindo em quesitos de subsistência da sociedade, então
essa teoria mostra que a guerra aproximou os cidadãos do Brasil contra o
inimigo estrangeiro, aumentando os debates a cerca da escravização e como
consequência direta, o decreto da lei do ventre Livre.
Outra teoria revela justamente o impacto perante a sociedade da época, a
lei teria causado revolta nas camadas mais altas da sociedade, institucionalizada
ao ponto de ser ferida perante uma abolição total da escravatura, é preciso
lembrar, que a ciência nesse momento estava em uma corrente que buscava
comprovar a superioridade do branco, Lilia Schwarcz compreende esse
momento como uma “ética científica”, a sociedade se identificava com a
preservação de um status e por isso nesse momento produções literárias
se intensificam, a fim de reproduzir os discurso científicos (1993, P.41) O
Cortiço mostra um pouco desse momento, focando na relação em que Aluísio
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de Azevedo descreve as mulheres, de criação branca, na maioria das vezes
em superioridade, em comparação com a negra, em um patamar inferior do
discurso.
Na abertura da sessão de 1868, um novo pronunciamento do trono dava
conta de que “o elemento servil” era objeto de estudo contínuo do governo,
que mandaria oportunamente uma proposta para a apreciação do Legislativo.
No parecer da comissão de 1870, o relator dizia que a questão não devia
ser postergada indefinidamente sem que fosse afetada a agricultura, pois
nenhuma empresa podia inspirar confiança naquelas circunstâncias de
indecisão, o que tornava o crédito impossível além de paralisar o progresso
e o crescimento das atividades em geral. O discurso assumiu um tom de
desconfiança com relação a uma ação governamental ameaçadora que
pairava sobre os proprietários. Se haveria novas regras, melhor que fossem
logo estabelecidas para que os negócios pudessem fluir com segurança
(LAIDLER, p.173, S/D).

Na citação acima, é possível perceber a grande preocupação dos
proprietários de terra perante o trabalho servil e que o governo se encontrava
e preocupado e o debate se fazia constante, também é possível perceber
que a urbanização eram algo lento antes de 1871 e a agricultura era muito
forte, era o auge da indústria cafeeira no Brasil, mas tarde, como foi visto, a
chegada dos trabalhadores Europeus “resolve essa questão” e o Brasil começa
a debater fortemente sobre o processo de embranquecimento populacional e
esses estrangeiros são bem recebidos, consequentemente a população antes
cativa começa a ocupar espaços de marginalização e subsistência.
Mesmo nenhuma criança ter chego aos 21 anos para ser devidamente livre
segundo a lei, pois a lei áurea chegou antes e todos os escravos foram libertos,
é grande a simbologia em torno dos nascidos livres, como já foi debatido,
esse era um dos maiores motivos para que mulheres fossem a maioria no
número de escravizadas forras, sendo assim, estas ocupavam diversos locais
de atuação para sobrevivência e o trabalho escravo.

Liberdade!? - o pós-abolição e o que restou de o cortiço
Há muito a se pensar sobre o pós abolição do sistema escravocrata no
Brasil e o que isso implicou para a sociedade, como foi debatido durante o artigo,
os anos de 1850 até 1888, a população cativa diminuía consideravelmente, mas
a sociedade segregava o negro em outras instâncias, no caso das mulheres, a
abolição não muito transformou no quesito estereotipificação do corpo e seus
sistemas de trabalho, os negros ocupavam os lugares sociais mais abastados e
a condição de agora ser homem livre, assumiu um caráter ilusório, pois ainda
restava uma luta contínua em busca de espaços de sobrevivência resistência.
O negro Brasileiro teve de se adequar as transformações de um Rio de Janeiro
capital e a transição do período imperial para o período republicano, além das
reformas higienistas que reconstruíram modelos de habitação, por exemplo,
em O Cortiço, essas transformações são adaptadas por Aluísio de Azevedo, as
habitações populares começam a se desfazer, em busca de modernização, a
permanência dos debates de embranquecimento continuam, a chegada dos
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imigrantes, como foi sinalizado neste artigo contribuiu para o processo de
marginalização da população negra.
A sociedade por muito tempo perpetua o pensamento escravocrata a
partir do racismo e subdivisões étnicas que demonstram um suposto farto
de ser negro no Brasil, ao observar os estudos sobre escravidão no país, é
possível perceber o caráter político e econômico e pouco sobre o caráter social
e cultural, impactos causados nos seres humanos que trazem heranças que
são combatidas até os dias atuais, quando se pensa estudos sobre o negro no
Brasil, a primeira lembrança do senso comum é a escravização, esquecendose assim do ser humano e pensando ainda como modelo de produto, a História
contada nos livros didáticos não busca autorreconhecimento pois é fruto das
principais análises pautadas em analogias científicas e nada problematizadora,
a escravização e marginalização do negro se torna natural de uma discussão
distante, deixando de lado os sujeitos que também resistiram e resistem,
ocuparam o ocupam lugares de atuação. Pensar que o processo escravocrata
impregnou cicatrizes na sociedade brasileira, até como o reconhecimento
de sua identidade negra e Herança Africana, as marcas da tentativa de
embranquecimento ainda estão presentes na tentativa de valorização da
cultura Europeia.
Mulheres negras pós abolição continuaram sendo separadas pelo tom
de pele, debates sobre colorismo estão presentes, a mulher negra sofre pelo
racismo e pelo machismo constantemente, ficando assim diversas lacunas
que as explicações políticas e econômicas não dão conta, pensar se os negros
realmente se tornam livres pós processo escravocrata, que lugares ele passou
a ocupar pós regime e principalmente, como essas identidades de papel da
mulher são diferenciadas pelo tom de pele e como a voz dessas mulheres ecoa
nos espaços concedidos e espaços conquistados.

Conclusão
Portanto, concluísse que na obra de Aluísio de Azevedo os personagens
envolvidos em sua complexidade passam por significações e debates presentes
na sociedade oitocentista, entre os anos de 1850 e 1890, espaço temporal
onde a ficção ocorre, os debates abolicionistas, as reformas urbanas e as
teorias sobre embranquecimento, influenciaram a sociedade Brasileira da
segunda metade do século XIX, em pensamentos e práticas que segregam
e estereotiparam o negro que passa a ser objeto de estudo para legitimar
as teorias raciais de teóricos brasileiros e estrangeiros que se voltaram para
pensar a existência de uma multirracialidade divergindo dos modelos de
outros países como os Estados Unidos, caracterizado pela birracialidade.
As mulheres tiveram grande importância nesse período, pois a partir dela
as principais teorias de mestiçagem são voltadas, pois inicialmente o corpo
negro feminino no geral tinha uma serventia sexual além do trabalho físico, os
abusos cominaram no surgimento do que foi compreendido como “nova raça”,
as mulheres mestiças se encontram próximas a idealização de uma sociedade
branca, por isso passam a ocupar mais assiduamente a forma do estereótipo
sexual, alinhada a uma figuração do exotismo das terras tropicais Brasileiras.
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Foi compreendido que a ficção de escrita naturalista é envolvida por
ideias de romantização dos romances inter-raciais, pois se compreende no
ideal de ascensão para a negra, só que alguns estudos contrariam a ideia de
quando o negro passava a ocupar espaços de pessoas brancas, a descriminação
pela cor de pele acabava, pois observando percebe-se que mesmo os que
ascenderam monetariamente ainda sofrem os preconceitos da cor e mesmo
com as subdivisões de tom de pele negra e condição econômica, o negro no
Brasil, especificamente no Rio de Janeiro, ainda é associado a inferioridade
social, herança da escravização.
Através de debates para elevar o Rio de Janeiro e o Brasil, há padrões
Europeus, a sociedade se moderniza e passa a receber um maior número de
imigrantes brancos para ocupar cargos de trabalho e embranquecer o país,
segundo muitos estudiosos acreditavam, então esse pensamento garantiu os
lugares de marginalização da população negra.
Mulheres negras foram constantemente subjugadas ao longo de
sua história, para o sexo, para servidão de trabalho, mas concluísse que o
estereótipo tenta apagar espaços de resistência e importância da negra, assim
percebe-se que ao debater gênero, a cor de pele precisa estar presente, pois
a sociedade segregou e tentou apagar vestígios de sobrevivência humanitária
do negro cativo e do negro forro, a resistência se encontra na valorização
da estética, da vestimenta e a constante busca por ocupar lugares tomados
constantemente no cotidiano, buscando uma escrita e representação de si.
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A CULTURA LÚDICA
Raquel Dilly1

1 INTRODUÇÃO
A cultura lúdica da criança não é algo dado, mas é construída e produzida
pelos indivíduos que dela participam. Ela existe e é ativada por operações
concretas que são as próprias atividades lúdicas e que são produzidos por
um duplo movimento, interno e externo. Isso significa que a criança adquire e
constrói a sua cultura lúdica brincando.
Muitas podem ser as influências exercidas nessa aquisição e construção,
mas alguns elementos tem uma incidência maior e especial sobre a cultura
lúdica. Trata-se hoje pela cultura oferecida pela mídia por meio da televisão e
do brinquedo. Ambos transmitem conteúdos e esquemas que contribuem para
a modificação da cultura lúdica que vem se tornando internacional.
Nesse sentido, este estudo tem como proposta procurar compreender de
que forma a cultura lúdica é adquirida e construída, analisando a influência
da cultura internacional sobre a local, modificando assim a cultura lúdica
infantil.
O estudo ainda procura compreender essas influências culturais, de
como principalmente o brinquedo se manifesta na construção da identidade
e na cultura lúdica infantil, visando uma maior criticidade sobre o efeito que
estes artefatos, carregados de estereótipos, conceitos e preconceitos podem
causar. Cultura esta em que brinquedos produzem um modo de ser sujeito
transmitindo conteúdos, padrões de beleza, papéis sociais do menino (homem)
e da menina (mulher), e, às vezes, esquemas naturalizados e massificados sem
critério ou reflexão, influenciando na construção da identidade da criança.
Para compreender e analisar como acontece a aquisição e a construção
da cultura lúdica sob a influência da televisão e, principalmente, do brinquedo,
este estudo terá como referência os fundamentos de Stuart Hall (2001), que
apresenta a globalização e as suas consequências na construção e produção
de identidades, que não apenas dissolve barreiras da distância, mas cria
possibilidades de “identidades partilhadas”. Segundo Hall (2001) pode haver
uma tensão entre o “global” e o “local” na transformação das identidades, ou
seja, poderia haver uma “homogeneização cultural”, ameaçando a identidade
local. Admitindo tais efeitos da globalização, Brougére (2001) reforça que a
cultura oferecida hoje pela mídia contribui para a “modificação da cultura
lúdica que vem se tornando internacional”.
1
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Configura-se, portanto, numa pesquisa de cunho exploratória qualitativa,
que se fundamenta em explorar alguns conceitos e analisar alguns atributos
sobre a cultura lúdica e a construção da identidade infantil sob os efeitos
da globalização. Compreende-se, assim, a necessidade de nos questionarmos
sobre a relação entre o brinquedo hoje produzido e cultura lúdica infantil, e
quais os efeitos dessa produção cultural.

2 O LÚDICO E A CULTURA
Existem inúmeras teorias sobre o brincar, provenientes de diferentes
campos de estudo e com diferentes interpretações possíveis. Mas todas
ressaltam que a brincadeira não é algo já dado na vida do ser humano, que se
aprende a brincar desde cedo, nas relações que estabelecemos com os outros
e com a cultura. Desta forma, podemos conceber a atividade lúdica como um
fenômeno cultural.
A experiência e a vivência lúdica cruzam diferentes lugares e diferentes
tempos, sendo marcadas ao mesmo tempo pela continuidade e pela mudança.
Cada época e contexto criam e produzem cultura a partir da qual emergem
diferentes conceitos de criança, infância e, por via de consequência, sua
educação, suas brincadeiras e, consequententemente, os seus brinquedos e,
assim, a sua cultura lúdica. Assim, o brinquedo traz e contém uma visão e
concepção de infância e criança e está associado a todo um contexto de valores,
projeções e crenças da sociedade. Ao mesmo tempo, segundo Kishimoto
(2003), traz aspirações e percepções próprias do sujeito que o constrói,
escolhe, disponibiliza, cria ou fabrica, incorporando memórias de seu tempo
de infância. Por tais razões, o brinquedo contém sempre uma conotação de
criança, conforme cada época, e contém sempre uma referência do tempo de
infância do adulto criador, introduzindo imagens que variam de acordo com a
sua cultura. E é por isso que o brinquedo tem sempre uma dimensão cultural,
variando sua função técnica e criação material, de acordo com o seu contexto
histórico, espaço e tempo, pois se “inscreve num sistema de significações que
nos leva a interpretar como brincar, em função da imagem que nós temos
dessa atividade [...]. Em outras palavras, numa cultura que lhe dá sentido”
(BROUGÉRE, 1998, p.22).
Ao conceber a brincadeira e o brinquedo como fenômenos culturais,
consideramos a presença de uma cultura preexistente que define ou sugere
o seu uso ou interação. Nessa perspectiva, poderíamos constatar a existência
de uma “cultura lúdica” (BROUGERE, 1998), ou seja, um conjunto de regras
e significações próprias da brinacadeira ou brinquedo que o sujeito adquire
e domina no seu contexto. Isso significa considerar a existência de regras e
significações partilhadas para brincar e dar sentido aos brinquedos. Ou ainda,
“um conjunto de procedimentos que permitem tornar a brinacdeira possível”
(BROUGÉRE, 1998, p. 24). Segundo o autor, a cultura lúdica é construída
pela combinação complexa da observação da realidade social, hábitos de
brincadeiras e suportes materiais disponíveis.Como suporte da brincadeira,
trazemos o brinquedo para a dimensão material e técnica enquanto função,

220

MIGRAÇÕES HISTÓRICAS E RECENTES

SUMÁRIO

significado e características diferenciadas, construídas a partir de diferentes
culturas.

3 OS BRINQUEDOS E A PRODUÇÃO DA CULTURA LÚDICA
Permanecemos em um contexto no qual, ao menos no nível do discurso,
a importância da atividade lúdica e dos brinquedos é reconhecida como
fundamental na educação das crianças, particularmente no que diz respeito
à Educação Infantil. Isso significa que ninguém mais duvida ou questiona
sobre a relação educativa que se estabeleceu entre o brinquedo e a educação
das crianças nas escolas, mas muitos são ainda os questionamentos e as
divergências sobre como e de que forma essas relações se estabelecem na
prática na educação das crianças.
Na organização dos pátios escolares, na constituição dos cantos da
brincadeira espontânea e livre das crianças nas salas, à disposição dos
educadores em suas propostas didáticas pedagógicas e nos referenciais
teóricos contemporâneos, encontram-se os brinquedos, em diferentes
dimensões, proporções e variações, parecendo-nos haver uma unanimidade
em relação à sua importância e finalidade. Mas, ao analisarmos o sentido e o
significado, tanto quanto em relação ao seu uso com as crianças no cotidiano
educativo quanto à sua intencionalidade em nível de discurso pedagógico,
ainda encontramos muitas diferenciações, tensões e contradições.
Para procurarmos compreender e analisar essa relação no âmbito
educativo na atualidade faz-se necessário também considerar a visão que hoje
temos da infância e a forma como hoje vemos a criança. Nessa perspectiva,
concebemos a ideia de que vivemos em contextos culturais históricos
mutáveis e contínuos, e assim podemos incluir também a ideia de que as
crianças participando igualmente dessa transformação são“hoje concebidas
como seres ativos, que podem se tornar cada vez mais competentes para lidar
com as situações neste mundo extremamente dinâmico, se assim tiverem
oportunidades para isso” (BUJES, 2001, p.21). Um mundo extremamente
dinâmico e um contexto de sociedade e cultura globalizada, que ultrapassa e se
insere na cultura local, por meio de diferentes meios e canais de comunicação,
influenciando e constituindo novas e diferentes formas de se ver e de ser
criança. Assim, alguns modos de se ver a criança, bem como a função dos
brinquedos no âmbito educativo, emergem dessas vias de comunicação, e
tornam-se massificados e generalizados, transformando e modificando a
cultura lúdica local da criança, rompendo com a ideia de tempo e espaço.
Nessa perspectiva, os brinquedos são também manifestações culturais,
individual e universal de forma simultânea, pois as crianças contemporâneas
fazem parte de uma geração que nasce em contato direto com as tecnologias e
descobre o mundo pela mídia, tornando a cultura lúdica infantil internacional,
universal e global. Mas ao mesmo tempo é individual, pois cada sujeito
(criança) é portador e acumula diferentes experiências lúdicas e interações.
E com isso o sentido, o significado e o uso que farão dos brinquedos também
serão diferentes. Assim, compreende-se a construção da identidade como algo
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individual, incompleto, em permanente processo e em construção constante.
Os brinquedos, contendo e trazendo uma visão de mundo, e ao fazerem
parte do mundo infantil por meio de diferentes modos de entretenimento,
estão carregados de conteúdos, diferentes modelos e interesses sociais, num
processo de construção da identidade infantil, de forma individual e universal,
simultânea, mas não linear. Identidade compreendida como “algo formado,
ao longo do tempo, por meio de processos inconscientes, e não algo inato,
existente na consciência no momento do nascimento” (HALL, 2001, p. 38).
Individual e universal de forma simultânea, pois as crianças contemporâneas
fazem parte de uma geração que nasce em contato direto com as tecnologias
e descobrem o mundo por meio da mídia, tornando a cultura lúdica infantil
internacional, universal e global. Mas ao mesmo tempo é individual, pois
cada sujeito (criança) é portador e acumula diferentes experiências lúdicas e
interações. E com isso o sentido, o significado e o uso que farão dos brinquedos
também serão diferentes.
Procurar compreender esses processos e manifestações culturais, de
como o brinquedo se manifesta na construção da identidade e cultura infantil
contemporânea, pode ser uma importante forma de pensarmos a relação
que se estabelece hoje entre a cultura lúdica e a educação. Talvez tenhamos
que pensar com mais criticidade sobre o efeito que alguns brinquedos
podem provocar, vindo carregados de estereótipos, significados, conceitos e
preconceitos, mas vistos muitas vezes de forma simplista e ingênua, e que
podem interferir e influenciar na nossa forma de conhecer, perceber e se
relacionar com o mundo.
Partindo dessa concepção, se faz necessário refletir e discutir acerca dos
brinquedos e das brincadeiras e suas interações, fabricados e disponibilizados
para as crianças nas instituições educativas, determinando modos de viver
as práticas atuais infantis, uma vez que as brincadeiras e as suas interações
constituem o eixo norteador da proposta curricular da Educação Infantil hoje.

4 BRINQUEDOS COMO VISÃO DE MUNDO
Grande parte dessa seleção é feita pelo adulto, trazendo nessa escolha
seu modo de pensar e conceber a educação de crianças. Embora reste as
crianças uma certa liberdade em aceitar ou recusar os suportes a elas
oferecidos, terão sido de certa forma impostos à ela, “os quais só mais tarde,
e certamente graças a força da imaginação infantil, transformaram-se em
brinquedos” (BENJAMIN, 2009, p. 96).
Nessa escolha e seleção, os brinquedos, segundo Brougére (1998, p.
29), “integram as representações que os adultos fazem das crianças, bem
como os conhecimentos sobre a criança disponíveis numa determinada
época”. Benjamin (2009, p. 92) também nos traz que ao imaginar brinquedos
para as crianças, “os adultos estão na verdade interpretando ao seu modo a
sensibilidade infantil”. Nessa visão, constatamos o olhar do adulto sobre a
criança, e o brinquedo como material educativo, disponibilizado pela escola,
trazendo na sua imagem ou utilização a sua finalidade como transmissor de
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informações e valores. Assim, poderíamos pensar que essa escolha dentro de
cada contexto nos indica de que forma concebe a relação entre o brinquedo e
o processo educativo, esclarecendo nessa relação o seu lugar, a sua intenção
e a sua função.
Além do olhar do adulto sobre a criança, temos que considerar outro
aspecto ao refletir sobre a escolha e a introdução dos suportes lúdicos hoje,
que são os numerosos brinquedos que a sociedade propõe por meio da mídia.
Esses brinquedos nos invadem e, muitas vezes, influenciam nossas escolhas,
homogeneizando imagens, funções e padrões. Assim podemos facilmente
perceber e visualizar brinquedos muito semelhantes, por vezes idênticos, em
contextos completamente diferentes.
No entanto, mesmo que a introdução desses brinquedos possa constituir
uma nova cultura lúdica infantil, influenciada pela cultura global, oferecida
pela mídia, ela não é impositiva, pois a criança intervém e cria com base na
interpretação que ela faz das significações que ela traz. Isso significa que,
mesmo havendo uma certa “homogeneização cultural” conforme Hall (2001), e
uma produção de “cultura lúdica internacional” conforme Brougére (2002), ela
não é determinante, pois ambos os autores trazem a construção da identidade
com a ideia de uma possível articulação entre as culturas ou entrelaçamento
entre as diferentes culturas. A do indivíduo em seu contexto mais local e
individual com a global, uma nunca anulando completamente a outra.
Segundo Brougére (2002, p. 32), “quem brinca se serve de elementos culturais
heterogêneos para construir sua própria cultura lúdica com significações
individualizadas”, e assim vai se constituindo também na sua forma de ser e
de se produzir como sujeitos hoje.
De acordo com Dornelles (2012, p. 80), “a criança carrega consigo uma
cultura, concebida simbolicamente na imersão das vivências experimentadas
em sua comunidade, da qual fará uso ao longo de sua vida”. No entanto,
Sarmento (2007, p. 36) nos fala “que as crianças incorporam, interpretam e
reconstroem continuamente informações culturais, constituídas por valores,
normas sociais, ideias, crenças e representações (que fazem parte) dos artefatos
culturais”. Isso nos faz pensar que mesmo a criança estando exposta a cultura
lúdica global, ela vai construindo a sua de forma individual a partir de suas
significações, com um modo de pensar próprio.
Significa dizer que, ao se relacionarem com as formas e os conteúdos
universais, as crianças mostram-se como sujeitos ativos e interativos, onde ao
mesmo tempo que são influenciadas por diversas qualidades e níveis, “também
produzem, à sua maneira, influências infantis ao elaborar, recriar, expressar
suas emoções, ideias, histórias junto a seus familiares, colegas, professores”
(FUSARI, 2003, p. 145).
É nesse processo contínuo que adultos e crianças, professores e
alunos experimentam, leem e exploram o mundo, construindo diferentes e
novas relações entre a educação e o brinquedo, pois (re)criam suas formas
evidenciando seu investimento pedagógico, também sujeito a variações dentro
de cada sistema de significados.
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5 CONSIDERAÇÕES
A brincadeira é um lugar de construção de culturas fundado nas
interações sociais entre as crianças, portanto não está isolada da cultura
geral. Se compõe e é atividade por inúmeros elementos, esquemas e influências
vindas do exterior. Essa influência é multiforme e começa com o ambiente e
as condições materiais.
Nessa perspectiva, não podemos negar que a cultura lúdica internacional
e os brinquedos inspiram condutas e modelos de viver a infância, de ser
criança, de brincar. Ou seja, podemos perceber que nunca ficamos passivos ou
indiferentes diante de certos elementos e artefatos culturais, pois de alguma
forma suscitam e mobilizam em nós algum sentimento ou reação, produzido a
partir de nossas subjetividades, crenças e valores e construídos dentro de um
sistema de significados, ou seja, pela trama simbólica da cultura.
No entanto, mesmo havendo uma certa homogeneização cultural e
uma produção de cultura lúdica internacional, ela não é determinante,
pois a construção da identidade se dá pela articulação entre as culturas ou
entrelaçamento entre as diferentes culturas, a do indivíduo em seu contexto
mais local e individual com a global, uma nunca anulando completamente a
outra.
Assim, também concebemos a criança como um sujeito histórico,
produtora de cultura, que não apenas reproduz cultura, mas recria e interpreta
num sistema individual de significados.
Poderíamos ainda vislumbrar outras leituras ao procurar compreender
e analisar a aquisição e a construção da cultura lúdica, sob o olhar de outras
interpretações e perspectivas. No entanto, acreditamos que já seja possível
evidenciarmos, a partir dos exemplos trazidos, importantes reflexões acerca
da produção da cultura lúdica infantil, seus efeitos e suas implicações, e vista
muitas vezes de forma simplista e ingênua, sem a reflexão do quanto pode
interferir e influenciar a nossa forma de conhecer, perceber e nos relacionarmos
com o mundo. Despertar, portanto, nos educadores, nas famílias e nas próprias
crianças certa criticidade sobre a forma de disseminação e/ou negação de
alguns brinquedos pode ser uma grande possibilidade.
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REPRESENTAÇÕES DO FEMININO: AS PRODUÇÕES DE RODULFO
PHILIPPI E PEDRO WEINGÄRTNER SOBRE A MULHER IMIGRANTE
Samanta Ritter1
A Rosa, bela Infanta das sete saias
E cuja estirpe não lhe rouba, entanto,
O ar de menina, o recato encanto
da mais humilde de suas aias
A rosa, essa presença feminina,
que é toda feita de perfume e alma,
que tanto excita quanto acalma,
A rosa... é como estar junto da gente
um corpo cuja posse se demora
- brutal que o tenhas nesta mesma hora,
em sua virgindade inexperiente...
Rosa, ó fiel promessa de ventura
Em flor... rosa paciente, ardente, pura!2

Através da historiografia percebemos que o gênero feminino é tema de
raros estudos; tampouco a temática da imigração alemã os explora. Michelle
Perrot (2007) ao escrever sobre a invisibilidade da mulher na História aponta
que elas eram afastadas da vida pública, um dos únicos espaços que gerava
relatos e que era frequentado apenas pelos homens. O silêncio das mulheres
também está relacionado com as questões de moral e honra, o que as levava
a acreditar que suas contribuições/produções não eram importantes devido
ao silêncio que lhes era imposto. Esses dois fatores – o afastamento da vida
pública e a própria crença na sua insignificância – dificultam a existência e o
acesso a fontes nas quais aparecem ou as quais produziram.
Para pensar a mulher imigrante alemã3 como agente histórico, pretendo
analisar as representações construídas sobre o gênero feminino pela percepção
do chileno Rodulfo Amando Philippi e do brasileiro Pedro Weingärtner. Os
desenhos de Philippi e as pinturas de Weingärtner utilizados nesse trabalho
como fonte são uma construção de representação pela ótica masculina, assim
como a maior parte das representações elaboradas sobre a mulher ao longo da
História. Perrot (2007) aponta as percepções de Georges Duby sobre esse fato:
“As mulheres não representavam a si mesmas (...) Elas eram representadas”
(DUBY in PERROT, 2007, p. 24). Nesse sentido, Perrot (2007) ressalta que as
representações falam mais do que os homens imaginavam e sentiam do que
das mulheres reais.
A representação, como pontua Roger Chartier (1991), deve ser entendida
como uma relação entre presença e ausência: a presença através de uma
imagem de algo que está ausente e a ausência que se revela pela falta na
1

Graduanda em História – UNISINOS

2

Poema O motivo da Rosa, de Mário Quintana.

3

Nesse período a Alemanha ainda não estava unificada, mas as mulheres aqui estudadas
são as que imigraram dos Estados da Confederação Germânica.
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imagem4. Partindo dessa ideia de representação, buscarei identificar, em
ambas as produções, as funções reservadas ao gênero, o cotidiano, os lugares
frequentados e os momentos experenciados pela figura feminina.
Identificar semelhanças e diferenças, ausências, especificidades,
variações de intensidade de cada um dos objetos de estudo e de um em relação
ao outro, constituem o modo de aplicar o método da História Comparada.
Esse método oferece a
Possibilidade de examinar sistematicamente como um mesmo problema
atravessa duas ou mais realidades histórico-sociais distintas, duas estruturas
situadas no espaço e no tempo, dois repertórios de representações, duas
práticas sociais, duas histórias de vida, duas mentalidades, e assim por
diante (BARROS, 2014, p. 143).

A comparação entre as produções de Philippi e Weingätner irá contribuir
para conhecer duas perspectivas, das quais brasileiro e chileno desenham e
pintam suas percepções sobre a presença das mulheres imigrantes e o que
lhes cabia executar. Utilizando das fontes imagéticas de forma efetiva nesse
trabalho, analisando cada uma delas, novas perguntas e novas perspectivas
de estudo sobre a temática de imigração podem surgir. Burke (2004) pontua
que tanto documentos escritos quanto imagens precisam sofrer a crítica
das fontes: contexto, função, retórica, recordação devem ser levados em
consideração na hora da análise. Propondo-me a pensar nas representações
de gêneros nos espaços e momentos em que foram retratadas, são três as
imagens selecionadas de cada um deles para compor este trabalho5: Valdivia
(sem data), Cementerio Protestante de Valdivia (1853) e Casa de campo cerca
de Valdivia (1852) de Rodulfo Philippi; e Tempora mutantur (1898), Kerb (1892)
e Fios emaranhados (1892) de Pedro Weingärtner. Estas são acessadas através
de livros que reúnem as obras: Vistas de Chile por Rodulfo Amado Philippi e
Pedro Weingärtner (1853-1929) Um artista entre o Velho e o Novo Mundo.

Rodulfo Amando Philippi
Rodulfo Philippi (1808-1904) é cientista, viajante e imigrante alemão.
Produz registros, por meio de desenhos, das paisagens naturais e urbanas do
Chile, publicados no livro Vistas de Chile por Rodulfo Amando Philippi. Este é
formado a partir de livretos pessoais de Philippi, que possuíam desenhos das
paisagens chilenas de algumas regiões, de norte a sul, datados entre os anos
de 1852 e 1887. A primeira publicação dos livretos em um único volume foi
no ano de 1975. Uma segunda edição foi lançada no ano de 2015 e é a que
tenho acesso.

4

Utilizo a palavra imagem compreendendo-a no seu sentido mais amplo: “Independentemente
da sua qualidade estética, qualquer imagem pode servir como evidência histórica. Mapas,
pratos decorados, ex-votos (...)” BURKE, 2004, p. 20-21.

5

Trabalho vinculado ao projeto de pesquisa Imigrantes em ação: organização social e
participação política. Estudo comparado sobre a imigração no Brasil, Argentina e Chile –
séculos XIX e XX e ao Núcleo de Estudos Teuto-brasileiros (NETB), do PPGH-UNISINOS.
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O Chile é um país que recebe imigração tardia – devido ao seu isolamento
geográfico e aos constantes conflitos indígenas –, diferentemente do Brasil e
Argentina, que receberam grande número de imigrantes entre os séculos XIX
e XX. Segundo Blancpain (1994) a primeira fase de imigração chilena acontece
entre os anos de 1846 e 1875. A ida de Philippi para o Chile aconteceu dentro
desse primeiro período de imigração alemã, e segundo Julio Izquierdo (2015),
foi motivada pelo seu irmão, Bernardo Eunom Philippi, um grande entusiasta
da imigração alemã para as regiões chilenas de Valdivia e Llanquihue. Bernardo
Philippi percorreu o sul chileno e narrou em cartas para Rodulfo Philippi as
paisagens da região, o que pode ter despertado sua iniciativa de viajar, já que
ele trabalhava com pesquisa e ensino das ciências naturais na Alemanha.
Sendo cientista, o foco principal de seus desenhos são as paisagens
naturais, entretanto há outras questões que podem ser analisadas, pois
Philippi absorvia o cotidiano ao seu redor. Na versão definitiva de seus
desenhos, complementava-os com animais e/ou pessoas para dar mais vida
ao registro. Especificamente os desenhos que apresentam representações da
mulher serão usados como foco do estudo; os três desenhos selecionados são
de Valdivia, cidade que recebeu imigração alemã.

Pedro Weingärtner
No Brasil, a imigração foi incentivada pelo Império, que desejava
“branquear” a população e substituir a mão de obra escrava. A ocupação de
terras, feita através de pequenas propriedades destinadas à agricultura, foi
um dos fatores pelos quais a imigração também foi incentivada; a necessidade
de gêneros alimentícios poderia ser atendida pelo cultivo realizado pelos
imigrantes. A primeira fase da imigração alemã no Sul se inicia no ano de
1824, na qual muitas famílias foram destinadas à província do Rio Grande do
Sul.
Pedro Weingärtner (1853-1929) é um descendente dos imigrantes alemães
que foram encaminhados ao sul, nascido em Porto Alegre, Rio Grande do Sul.
Desde criança, aprende técnicas com seu pai e irmão relacionadas à pintura.
No ano de 1867 recebe uma bolsa de estudos, financiada por Dom Pedro II,
para ir a Europa estudar Arte, aprofundando suas técnicas e conhecimentos.
A partir desse ano são datadas suas primeiras telas.
O livro Pedro Weingärtner (1853-1929): um artista entre o Velho e o Novo
mundo é um catálogo com os quadros produzidos por Weingärtner ao longo de
sua vida e que contam sua trajetória. Natureza, cotidiano, retratos, temáticas
regionalistas, tanto do Rio Grande do Sul, como de outros países do Brasil,
fazem parte de sua produção. Suas pinturas são reconhecidas pela estética e
temática regionalista; as pinturas desse gênero são apreciadas para uso como
fonte histórica – é o caso desse trabalho.
Muitas de suas pinturas sobre o Rio Grande do Sul foram elaboradas
na Europa. Weingärtner pintava quadros baseado em esboços e fotografias
que fazia enquanto estava no estado. As telas selecionadas são realizadas
a partir de cidades do Rio Grande do Sul, que receberam imigração alemã.
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Duas das telas, Fios Emaranhados e Kerb, são referentes ao cotidiano de Novo
Hamburgo.

Desenhos e pinturas de Philippi e Weingärtner
A imagem 1, intitulada Valdivia, tem como pano de fundo uma casa e
também apresenta elementos da natureza. No primeiro plano, vemos uma
mulher com uma criança e ao lado um homem com carrinho de mão. Duas
mulheres mais ao fundo e um cachorro completam a cena. Apesar de não
executarem nenhuma tarefa de forma efetiva, as roupas e o uso do avental
sugerem que elas estavam ou ainda iriam realizar algum trabalho.
Imagem 1 - Valdivia, sem data

Cementerio Protestante de Valdivia, a imagem 2, retrata um momento de
sociabilidade entre as mulheres. Sentadas no chão, em um círculo, aparecem
em primeiro plano no desenho. Ao fundo, podemos observar homens andando
a cavalo.
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Imagem 2 – Cementerio protestante de Valdivia, 1853

O terceiro desenho de Philippi selecionado, Casa de campo cerca de
Valdivia, imagem 3, apresenta ao fundo uma casa e, em primeiro plano, uma
mulher com uma criança no colo e um cachorro a seu lado. O vestido que a
mulher usa possui detalhes e aparenta sofisticação.
Imagem 3 – Casa de campo cerca de Valdivia, 1852

A pintura Tempora mutantur, imagem 4, apresenta como pano de fundo
o ambiente natural modificado pelos imigrantes para construir suas casas e
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iniciar o plantio. O homem está sentado sobre um carrinho de mão apoiando
uma enxada e com postura encurvada; a mulher, de pé, apoia-se em alguma
ferramenta e olha para suas mãos. Ambos aparentam exaustão após um dia
de trabalho. As vestimentas do casal demonstram certa distinção social, de
um passado que já ficou longe. Sobre a mulher ainda podemos acrescentar
que ela “analisa em suas mãos os calos dos primeiros dias de trabalho de
sua vida, mãos que antes, aparentemente, nunca haviam executado nenhuma
atividade que exigisse esse tipo de força física”. (FOCHESATTO, 2015, p. 77).
Imagem 4 – Tempora Mutantur, 1898

A imagem 5, Kerb, ilustra um momento de sociabilidade, com presença
feminina e masculina; tanto mulheres quanto homens estão sentados ou
em pé e conversam entre si. Na direita da tela, em frente, há duas meninas
sentadas no chão, o que pode elucidar que o comportamento esperado para
mulheres e meninas eram diferentes. As meninas possuíam a liberdade da
infância. Podemos perceber os detalhes da vestimenta das pessoas que estão à
direita da tela; suas roupas apresentam mais distinção em relação às demais.
Pelas roupas identificamos também os gaúchos e colonos menos favorecidos.
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Imagem 5 – Kerb, 1892

Fios emaranhados, imagem 6, apresenta um estabelecimento comercial
gerido por mulheres; uma senhora mais idosa, que está atrás do balcão da
venda; e uma mais moça, sentada a frente desse balcão realizando trabalho
artesanal. A mulher mais moça, que está sentada, tem detalhes de renda em
sua roupa. Estão recebendo em sua venda um caixeiro-viajante. Completando
a cena, vemos um menino deitado no chão.
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Imagem 6 – Fios Emaranhados, 1892

Analisando as seis imagens, podemos identificar as construções feitas
sobre a mulher imigrante. Uma delas é a mulher como mãe. A criança, que
é um símbolo relacionado à maternidade, está presente em 4 das 6 imagens.
As imagens 1 e 3 apresentam a figura da criança diretamente relacionada a
mulher, pois estão no colo ou de braços dados. Já as imagens 5 e 6 apresentam
as crianças nos espaços, nos quais também há a presença da mulher, mesmo
que estas não estejam em contato direto com elas. Pelos desenhos e pinturas,
evidencia-se que ser mãe, “(...) é uma fonte de identidade” (PERROT, 2007, p.
68) também para as mulheres imigrantes.
Os artistas posicionam a figura da mulher próxima a casas ou em seu
interior. Podemos perceber que as imagens 1, 3, 5 e 6 as colocam próximas
desses espaços, apesar de a imagem 5 representar uma festa e a imagem 6
representar uma venda. A esfera do privado é o espaço legítimo do feminino
para o trabalho e para o lazer.
A proximidade com a casa, principalmente na imagem 1 e 3, também pode
nos sugerir sobre a importância da mulher para a família, organização do lar
e para trabalhos domésticos. “As mulheres sempre trabalharam. Seu trabalho
era da ordem do doméstico, da reprodução, não valorizado, não remunerado.”
(PERROT, 2007, p.109). Explicitamente nenhuma delas está cozinhando ou
limpando, mas a casa pode nos conduzir a essa interpretação. As imagens 1 e
3 apresentam duas mulheres diferentes. As mulheres presentes na imagem 1
estão mais próximas de camponesas, que realizam trabalho junto ao homem,
assim como podemos ver também na imagem 4 de Weingärtner. Já a mulher
da imagem 3, de vestido sofisticado, combina mais com as mulheres que
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pertencem a uma classe social mais elevada, como as moças da imagem 2
sugerem, como as mais bem vestidas da imagem 5 e como as que gerem uma
venda na imagem 6.
A historiografia tradicional da imigração alemã consagrou a mulher
como forte e trabalhadora, como a colona que executava inúmeras atividades:
“as mulheres semeiam, plantam, mondam, colhem, ordenham e devem, ainda,
fazer o pão, a manteiga, a lixívia, etc.” (ROCHE, 1969, p. 559). Como tal mulher
é narrada por Roche, podemos relacionar as imagens 1 e 4. Nestas elas estão
acompanhando a família (imagem 1) e marido (imagem 4) no trabalho externo,
no preparo da terra, no plantio e demais atividades. Entretanto, é necessário
relativizar esse ponto, pois nem todas as imigrantes alemãs efetuavam trabalho
pesado. “O grupo formado pelas mulheres de origem étnica germânica (...)
não se constituiu num bloco homogêneo, mas traz, no seu interior, outros
princípios de divisão, como religião, cultura ou classe social”. (MEYRER, 2012,
p. 323). A mulher da imagem 3 usa um vestido mais sofisticado e as mulheres
da imagem 6 pelo uso de renda nas roupas, assim como por comandarem
uma venda nos elucidam esse fato. Não eram todos os imigrantes alemães
que conseguiam abrir uma venda; segundo Marcos Antônio Witt (2015), esse
espaço por si só já demonstra maior possibilidade econômica.
Os momentos de sociabilidade e de lazer das mulheres imigrantes chilenas
podem ser observadas na imagem 2 e das imigrantes brasileiras na imagem 5.
Merece atenção o fato de que nos dois momentos há presença masculina. Os
homens da imagem 2 estão mais distantes, andam a cavalo no pano de fundo
do desenho; os homens da imagem 5 estão na festa, alguns sentados perto
de alguma mulher e outros não. Percebe-se, então, que a independência e a
liberdade feminina eram parciais.
As vestimentas das mulheres, indiferente se mais simples ou mais
luxuosas, oferecem igualmente uma possibilidade de reflexão.
Nada transmite a ideia da diferença entre os sexos de forma mais superficial,
mas também mais tenaz do que o vestuário. Em nenhum outro século foram
tão diferenciadas as roupas masculinas e femininas, tão cuidadosamente
controlas as transgressões em matéria de vestuário e tão prontamente
usadas em imagens de conformidade e subversão (HIGONNET, 1991, p.
328).

Através do uso do vestido podemos fazer uma analogia com outros
aspectos já apontados, como a maternidade, o espaço privado, os tipos de
trabalho, pois reforça as representações dos ideais de mulher. As concepções
de Philippi e Weingärtner são correspondentes no sentido de reproduzir nas
suas obras as imigrantes que eram a regra, o normal: mães, presentes no lar,
que executavam o trabalho de acordo com as suas condições sociais.

Considerações finais
Sobre a produção de narrativas femininas, Anne Higonnet aponta que
“A cultura visual do século XIX produziu um sem número de imagens de
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mulheres, muitas delas consistentes, algumas delas contraditórias, todas elas
poderosos elementos da definição, sempre em mudança, do que significava ser
mulher” (1991, p. 297). Os desenhos e pinturas que aqui analisamos trazem
concepções dos dois artistas que presenciam as mulheres em seu cotidiano
e somam suas representações sobre a mulher dentro da cultura visual do
século XIX.
“As calças simbolizavam masculinidade. Usá-las era reclamar direitos
masculinos” (HIGONNET, 1991, p. 329): as imigrantes alemãs representadas
pelos artistas não foram aquelas que almejavam maior liberdade de expressão,
mas sim aquelas que vestem vestido, que se encaixam no modelo feminino
padrão. Brasileiro e chileno produzem a representação das imigrantes alemãs
de suas obras como mães, como as que permaneciam no lar, em ambiente
privado, apenas delegando tarefas ou tendo de executá-las. Quando há
necessidade de trabalhar fora de casa o fazem junto do marido, como na
agricultura, ou gerem um estabelecimento na sua ausência.
Em relação ao trabalho de cada um deles, percebo que ambos têm uma
boa inserção na sociedade pelas suas profissões, podendo assim apresentar
dois olhares de focos diferenciados – de artista e de cientista – sobre a mulher.
As pinturas de Weingärtner são mais profundas, contêm mais detalhes e as
cenas que retrata são mais exploradas, pois tem como foco de trabalho a Arte.
Já Philippi, como cientista, trabalha maiores detalhes nas paisagens naturais
e urbanas em seus desenhos, mas não deixou de registrar o que via e vivia em
seu cotidiano.
O cotidiano, os tipos de trabalho, as classes sociais e momentos de
sociabilidade puderam ser percebidos nas produções de Philippi e Weingärtner.
Essas produções contribuem hoje para a História da Imigração, principalmente,
para percebermos que não havia uma mulher imigrante, mas sim, mulheres
imigrantes e que um número maior de pesquisas deve ser desenvolvido para
compreender essa variedade de mulheres imigrantes alemãs.
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DESAFIOS SUPERADOS PELA MULHER NO MUNDO DO TRABALHO
Vanuza Alves Mittanck1
Atualmente vivemos em um ritmo acelerado, constante e com tendência
a realizar diversas atividades, muitas vezes, mais de uma ao mesmo tempo.
Parece-nos que os fatos, acontecimentos, evoluções e inovações que acorrem
ao nosso redor sempre estiveram ali, pois nossa falta de tempo ou até mesmo
a falta de interesse em relação a alguns assuntos, nos impedem de perceber e
vivenciar algumas mudanças que acontecem na sociedade.
Algumas destas mudanças ocorrem ao nosso lado, outras acontecem
em lugares distantes ou mesmos desconhecidos, mas através da globalização
e dos meios de informações, as notícias voam, correm o mundo. Por vezes
nos chegando em momentos em que estamos despreparados para analisar os
seus reflexos na sociedade em que vivemos. Algumas informações nos abalam,
desestruturam e desacomodam, outras, nos chegam, mas não nos afetam.
Sãos a nós indiferentes e insignificantes, pois não nos sensibilizam e nem
alteram nossa rotina diária.
Temos como exemplos algumas tradições, costumes e crenças que
tendem a permanecem inalterados por décadas, algumas tão enraizadas que
parecem difíceis de serem alteradas ou modificadas, permanecendo assim, no
tempo.
Já outros aspectos aceitam serem modificados, de maneira rápida
e decidida. Algumas destas alterações podem inclusive, ser solicitadas e
buscadas com afinco por um determinado grupo social, que defende um mesmo
objetivo. Mas temos em nossa sociedade algumas questões que permanecem
relutantes, com pouca ou nenhuma vontade de ser modificadas, ou mesmo de
aceitar as que necessitam de alterações e de um novo olhar.
Neste contexto, podemos citar a permanência da discriminação,
preconceito e desigualdade com que a mulher foi tratada e vista durante um
tempo expressivo na História. Atualmente, podemos perceber a presença
feminina nos mais diversificados ambientes de trabalho, exercendo inúmeras
atividades, ou, como afirma Rodrigues e Izquierdo (2014), concorrendo a uma
oportunidade de trabalho nos mais variados campos e setores. Executando
atividades que anteriormente eram realizadas exclusivamente pelo homem.
O que pode parecer uma atitude tão comum e sem relevância, como
a questão da introdução e permanência da mulher no mundo do trabalho,
traz consigo uma esfera de intolerância, dificuldades, superação e conquistas.
Sentimentos que estiveram presentes na sociedade, família e sentidos pela
própria mulher, nesta trajetória que se dispôs a trilhar e que será abordada
no decorrer deste artigo.

1

FACCAT, Programa de Pós-Graduação em Desenvolvimento Regional (PPGDR), Capes,
E-mail: vanuzamittanck@yahoo.com.br

237

MIGRAÇÕES HISTÓRICAS E RECENTES

SUMÁRIO

Para que se possa conhecer um pouco mais sobre este assunto, e
compreender a significância deste momento, se faz necessário retrocedermos
na linha de tempo da História. O que permitirá analisar como se deu a
introdução das mulheres no mercado de trabalho, quais foram às dificuldades
enfrentadas por elas e as conquistas que conseguiram obter no que se refere
aos benefícios trabalhistas e reconhecimento de sua capacidade em realizar
atividades semelhantes ou iguais as realizadas pelo homem e obter o mesmo
resultado final.
Por um longo período, a mulher viveu no silêncio da história2,
permanecendo praticamente reclusa e limitada ao ambiente doméstico. Não
era vista como participante ou construtora da história e passava despercebida
pelos acontecimentos e fatos. Também não opinava e tampouco decidia.
Na grande maioria das vezes, a própria mulher acreditava que o
ambiente ao qual estava inserida, as atividades que realizava e as situações
que vivenciava não despertavam nenhum tipo de interesse. Segundo Pinsky
(2007) as mulheres acabavam menosprezando a sua própria história e
continuaram ocultas por alguns séculos, passando como espectadoras pelos
acontecimentos.
Inicialmente, as mulheres viviam longe do espaço público, “o único
que, por muito tempo merecia interesse e relato” (PERROT, 2007, p.16),
pois passavam seus dias dentro de casa, dedicando-se aos seus cuidados e
afazeres, assim não sendo vistas pela sociedade e, portanto, não precisavam
ser citadas. Segundo a autora, que as classifica como invisíveis, as mulheres
estavam destinadas a permanecer nas sombras da história. Pois “afinal, elas
são apenas mulheres, cuja vida não conta muito” (PERROT, 2007, p. 17).
Perderam-se, assim, muitas informações precisas que possibilitariam uma
melhor compreensão sobre este assunto.
Com o decorrer das décadas, os historiadores passam a ser cativados
pelo assunto relacionado às mulheres, surgindo à necessidade de se pesquisar
e escrever sobre elas, buscar saber como pensavam, como se viam ou se
sentiam, na tentativa de desvendá-las.
O interesse pela história das mulheres teve seu despertar em 1960, na
Grã-Bretanha e nos Estados Unidos, onde a “mulher” passa a ser objeto de
estudo nas áreas das ciências humanas. A partir deste momento, e pelas
próximas décadas, buscou-se um maior aprofundamento sobre o assunto,
retratando e analisando os avanços e retrocessos que ocorrem em relação ao
gênero feminino em diversos lugares e momentos da história.
Através dos estudos que se iniciaram neste momento, é que temos a
possibilidade de conhecer mais a fundo sobre as alterações e mudanças que
ocorreram na vida das mulheres, como as relacionadas à sua introdução no
mercado de trabalho, foco principal desta pesquisa.

2

Afirmação baseada na autora PERROT. Ver: PERROT, Michele. As mulheres ou os silêncios
da história. São Paulo: EDUSC, 2005.
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Um dos principais motivos que levou a mulher a tomar a iniciativa de
exercer uma atividade fora do ambiente do lar e que lhe proporcionasse uma
renda, ou seja, um salário como pagamento pelo trabalho desenvolvido foi a
necessidade de ajudar financeiramente com as despesas da casa e da família.
Morgante (2014) destaca que esta carência ocorre principalmente entre as
classes mais humildes da sociedade, sendo importante, qualquer ajuda
financeira para o sustento familiar.
Sob a perspectiva de Monte e Gonçalves (2008), os trabalhos mais simples
eram realizados principalmente, pelas mulheres humildes e que tinham
um baixo grau de escolaridade, o que as favoreciam como alvo principal de
preconceitos e discriminação por parte de quem as contratava.
Esta prática de contar com o auxílio financeiro da mulher, conquistado
através de seu trabalho tem se mantido com o passar dos anos, e se apresenta
na contemporaneidade como fator indispensável para a manutenção de um
grande número de famílias.
Um dos primeiros momentos importantes que definiram a mulher como
sendo necessária no ambiente de trabalho, foi como mão de obra nas grandes
fábricas durante a Revolução Industrial que ocorreu na Inglaterra durante o
século XVIII. Este período é caracterizado por (HOBSBAWM, 2002, p. 52) como
“o mais importante acontecimento na história do mundo”. Assim, necessitou
de um considerável aumento de funcionários neste período, inclusive das
atividades realizadas pelas mulheres.
Este novo modo de produção contava ainda, com a vantagem de exigir
um custo de investimento relativamente baixo durante o processo de produção.
Desenvolvendo-se, segundo Amaral (2012) o sistema de capitalismo3, que
prezava investir pouco e obter altos rendimentos através do lucro.
Como meio de satisfazer estas necessidades, se buscou contratar uma
mão de obra mais barata, mas que mantivesse a produção estável, com um
rendimento satisfatório e permitindo a obtenção de lucro através da realização
deste trabalho. Neto e Targino (2013) caracterizam que o trabalho realizado pela
mulher se encaixa neste perfil, pois o salário paga a elas é menor, permitindo
assim, diminuir os gastos com a produção.
É neste cenário que a mulher surge como o modelo ideal de trabalhador,
aquela a quem se pode pagar pouco e exigir grande produtividade. Segundo
Lopes (2006) acrescentaram-se junto às mulheres as crianças, também
destinadas a receberem “salários abomináveis4” pelos trabalhos realizados,
em ambientes precários e insalubres.
3

Capitalismo: Sistema econômico que opera hoje em escala mundial. Conceito que surgiu
no Ocidente durante a Idade Moderna e se espalhou pelo mundo. Assumiu diversas fases
durante o passar do tempo, mas tendo em comum a questão do capital nas mãos dos
empresários que os investem e buscam alcançar lucros através da utilização de mão de
obra mal assalariada. Seus pensadores mais importantes são Karl Marx e Max Weber.
Fonte: SILVA, K. V.; SILVA, M. H. Dicionário de Conceitos Históricos. 2. ed. 1ª reimpressão.
São Paulo: Contexto: 2008. p. 43.

4

Salários abomináveis: expressão utilizada por HOBSBAWM (2002, p. 67).
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Assim, a mulher é inserida neste ambiente de trabalho fabril, porém sua
presença não era integralmente aceita neste meio, tendo ainda que enfrentar
os preconceitos. Entre eles, o que determinava que o lugar ideal para uma
mulher permanecer era o lar (AMARAL, 2012). Assim, não deveria estar dentro
do ambiente das fábricas, competindo com os homens, pois não tem força
física ou experiência para tal atividade.
Outra forma de preconceito que tiveram que enfrentar, foi a exploração
relacionada aos baixos salários. Baylão e Schettino (2014) atestam que as
mulheres precisaram suportar as longas jornadas de trabalho além de
precárias condições dos locais onde realizavam suas atividades.
Outro momento histórico em que se destacaram a utilização da mão de
obra feminina, executando atividades em fábricas, ocorreu entre a Primeira e
Segunda Guerra Mundial. Durante este episódio, como afirma Probst (2005),
os homens eram enviados para os campos de conflito, enquanto as mulheres
passavam a desempenhar as atividades antes realizadas por estes homens.
O preconceito também se manifesta pela ocupação dos cargos de
menor significância, permanecendo os homens destinados a ocupar os
cargos superiores e de chefia, tendo a mulher como sua subalterna. Alves e
Guimarães (2009) afirmam que as mulheres permaneceram sujeitas a estas
discriminações e preconceitos simplesmente por terem nascido mulheres.
Embora o tempo tenha avançado, a desvalorização da mulher na esfera do
trabalho permanece inalterada, mesmo que sua presença e as atividades
realizadas por elas se façam necessárias.
Pode-se perceber a questão discriminatória principalmente no que se
relaciona aos cargos de liderança. Estudos realizados por Metz (2014, p, 172)
registram a dificuldade da mulher se manter ou ocupar um cargo de liderança,
não por falta de preparo ou competência, mas principalmente por enfrentarem
“barreiras que não são visíveis”, como preconceitos socioculturais ligadas ao
gênero.
Já no Brasil, a inclusão da mulher no mercado de trabalho ocorreu
em grande parte durante o século XX. Fez-se necessário a criação de leis
para regulamentar este trabalho, Matos e Borelli (2014) registram que estas
mudanças ocorreram nos fins da década de 1910, na cidade de São Paulo.
Neste mesmo período, se estabeleceu as profissões que seriam ideais para
serem executadas por mulheres, como enfermeiras, professoras e secretárias,
segundo Vaz e Laimer (2010). Sendo assim, eram as vagas mais procuradas
pelas mulheres que possuíam mais conhecimento e escolaridade.
Neste mesmo período o Estado decide interferir na esfera relaciona a
mulheres e trabalho, onde passa a beneficiar a mulher em alguns aspectos.
Cria-se a “Proteção ao trabalho da mulher”, estabelecendo limites para as
atividades realizadas por elas. Probst (2005) refere-se inclusive sobre as
melhorias que ocorrem neste período, como a equiparação salarial entre
homens e mulheres, é vetado o trabalho feminino a noite ou demissão de
mulheres grávidas pelo simples motivo da gravidez.
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Em 1943, foi aprovada pela Legislação Trabalhista a Lei nº 5.452, artigo
392 que estabelecendo a mulher trabalhadora o direito de licença-maternidade
de 120 dias, também concedida em caso de adoção. Tais benefícios foram de
grande importância, permanecendo inalterados até os dias de hoje.
A partir da perspectiva de Martins e Alcantara (2012) é possível verificar
que as mulheres sempre buscaram seus direitos, mesmo que estes lhes tenham
tido proibidos ou ignorados, pois a sociedade e sua organização eram exercidas
pelo homem, que muitas vezes desconsideravam a buscas das mulheres por
educação, visibilidade, e igualdade de gênero.
Os benefícios ofertados a classe feminina trabalhadora foram sendo
vagarosamente conquistados, possibilitaram que um alto número de mulheres
ingressasse na busca por trabalho nos anos seguintes. Morgante (2014)
caracteriza o ano de 1960 como o período de maior expansão da mulher no
mundo do trabalho, ocasionada pelo grande crescimento industrial brasileira,
por outro lado, destaca a desvalorização do salário e o aumento do preço nos
bens de consumo.
Embora o valor recebido como pagamento pelas atividades realizadas
através de seu trabalho, o recurso que a mulher disponibiliza para auxiliar
nos gastos familiares, não é percebido como uma renda principal ou essencial,
pois este não é o papel que ela deve desempenhar. Nogueira (2010) caracteriza
a mulher como provedora complementar da família, pois o marido é o maior
responsável por sustenta à família. A autora destaca ainda a diferenciação
relacionada ao gênero, que prioriza o trabalho masculino e menospreza o
feminino, tão presente neste período.
Em relação ao salário pago a mulher neste período, pode-se observar
que há disparidades nos salários, esta diferença ocorre mesmo com a mulher
executando atividades semelhantes às realizadas pelo homem. Uma análise
realizada por Collares e Faria (2006, p. 37) apontam para a “diferença salarial
de 1,5” salários mínimo a mais pago aos homens, neste mesmo ano.
Situação semelhante ocorrerá nos próximos anos, como podemos
observar analisando trabalhos de outros autores como Probst (2005) que faz
a comparação de que a mulher recebeu no ano de 1991, o corresponde a 63%
do salário pago aos homens.
Priorizando o bem estar familiar, e contrariando a sociedade que a julga
o sexo frágil a mulher se submete a dupla jornada de trabalho5, percebida por
Gomes (2005, p. 6) como uma de atividades baseada na “divisão sexual do
trabalho”, que estabelece que a mulher seja a responsável pela manutenção
da vida doméstica, e que o trabalhar fora não as dispensam de realizar as
atividades do lar.
Motivadas a modificar esta percepção social sobre si mesma e buscando
uma melhor colocação e aceitação no mercado de trabalho, a mulher passa
5

Dupla jornada de trabalho: conceito entendido como as atividades realizadas pela mulher
após seu retorno para o lar. Estas atividades continuam sendo responsabilidades suas,
assim como a educação dos filhos e cuidados com a família.
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a perceber a necessidade de aprimorar e elevar seu grau de escolaridade.
Ramalho e Figueiredo (2013) descrevem que foi a partir desta percepção e
dedicação em estudar mais, que a mulher conseguiu se colocar no mesmo
patamar que o homem, concorrendo assim, pelas mesmas oportunidades de
trabalho.
Enquanto Neves (2006), afirma que mesmo com maior grau de escolaridade,
ainda existe uma diferença salarial importante entre homens e mulheres, e
que esta diferença não tende a diminuir levando em conta somente o nível de
escolaridade feminino. Portanto se faz necessárias mudanças significativas,
relacionadas ao reconhecimento e valorização do trabalho feminino.
Algumas transformações têm se tornado mais perceptíveis com o
passar do tempo, tanto na esfera social, familiar, como na vida particular
das próprias mulheres. Gomes (2005) retrata na atualidade, uma mulher que
apresenta um perfil diferente das mulheres de outras épocas, cuja motivação
para permanecer ativa no mercado de trabalho pode ser percebida através das
decisões e prioridades estabelecidas por elas.
A mulher que permanece atuando fora do lar modificou-se, buscou
evoluir e adaptar-se às exigências do mercado de trabalho. Entre estas buscas
conquistou direitos, entre eles direitos políticos e sociais, que são apontados
por Toitio (2008). Lutaram contra um sistema patriarcal e se fazem mais
ouvidas, mais participativas tanto nas questões sociais como na política.
Probst (2005) caracteriza este movimento inclusão da mulher no mercado
de trabalho como um processo vagaroso, porém concreto e permanente. As
mulheres representam um número significativo, que vem crescendo muito
com o passar dos anos, fato que se tornou possível devido às melhorias nas
condições de trabalho e nas oportunidades oferecidas às mulheres no mercado
de trabalho.
Vítimas ou não de preconceito ou discriminação, não se pode negar a
importância do trabalho realizado pelas mulheres, que sob a perspectiva de
Cunha e Fuentes (2006) possuem a mesma relevância do trabalho desenvolvido
pelo homem, para o desenvolvimento econômico e social, sendo indispensáveis
para a manutenção e bem-estar de suas famílias.
Quanto à competência no trabalho desenvolvido pelas mulheres,
os resultados têm se apresentados satisfatórios, novos cargos estão sendo
conquistados e os desafios as impulsionam a buscar novas possibilidades.
Assis (2009) incentiva as mulheres a continuarem sua busca por realização
profissional, e aconselha as mulheres comemorarem as conquistas que já
alcançaram, pois as consideram merecedoras dos direitos e reconhecimentos
que adquiriram com o passar dos anos.
Percebeu-se, no decorrer desta pesquisa, que a mulher conquistou
seu lugar no mercado de trabalho. Que mesmo enfrentando desafios,
questionamentos e rejeição, permaneceu firme no propósito de se tornar mais
independente, autossuficiente e capaz de prover a si mesma e a sua família.
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Desempenha atualmente, funções diversificadas, conquistando o
reconhecimento por sua capacidade de desenvolver tarefas variadas, como
trabalhar fora, mas sem deixar de se preocupara e amparar a sua própria
família.

Considerações finais
O estudo revela que a introdução da mulher ao mundo do trabalho
assalariado ocorreu de maneira lenta e progressiva. Tal iniciativa era percebida
pela sociedade tradicionalista e pelas próprias famílias como a quebra de um
sistema vigente. Onde a estrutura social e familiar dependia justamente de
seguir o modelo estabelecido, onde o homem seria o provedor do lar, responsável
pela esposa e os filhos que viriam através dos laços do matrimônio.
A mulher desenvolveria o papel de dona de casa, dedicando-se com
exclusividade aos cuidados com o marido e educação dos filhos, assim como os
afazeres domésticos, pois nem todas apresentavam necessidades financeiras.
Assim, lugar considerado perfeito e ideal para as mulheres era o ambiente
privado, pois seria neste espaço que seria colocado em prática tudo que a elas
foi ensinado durante sua juventude.
O ambiente público seria tradicionalmente destinado ao homem, assim
como a possibilidade de exercer atividades remuneradas, pois a ele pertencia
o dever de sustentar toda a família.
Algumas mulheres se adaptavam muito bem a esta realidade, sentindose felizes e realizadas mantendo as tradições e costumes. Mas as realidades de
algumas famílias eram diferentes, sendo indispensável a sua ajuda financeira
para auxiliar ou mesmo sustentar sozinhas sua família.
Movidas pela necessidade financeira, ou pela busca de mais autonomia
e liberdade, a mulher busca se inserir no mundo de trabalho. Atitude
desaprovada e condenada por uma grande parte da sociedade, que temiam
que a mulher se desligasse definitivamente de cumprir seu papel de esposa
e mãe, para se aventurar no ambiente até então predominando pelo homem.
No início impõe sua presença no ambiente de trabalho, onde passa a
enfrentar preconceitos e discriminação, seja pelas tarefas mais simples e
repetitivas que executam, pelo ambiente hostil ou com precárias instalações em
que tem que realizar as atividades destinadas a elas ou mesmo pelo pagamento
inferior para ao homem, mesmo na realização de tarefas semelhantes.
Algumas mulheres não conseguem enfrentar as difíceis situações que lhes
são impostas, e acabam abrindo mão de sua carreira profissional. Dedicandose então, aos cuidados com a família e aos afazeres domésticos. Outras,
movidas pela necessidade financeira, enfrentam as dificuldades e desafios,
permanecem firmes e decididas a permanecer no mercado de trabalho.
Com o passar do tempo, conseguiram conquistar seu espaço, novas
possibilidades e ocupações. Conquistaram direitos e respeito pela significância
do trabalho que realizam.
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Percebe-se que a questão salarial muitas vezes diferenciada se comparada
ao pagamento realizado ao homem, permanece em algumas situações e
profissões, mesmo se apresentando de maneira mais sutil e discreta.
De submissa e sujeita ao homem, a mulher passa a tornar-se mais
autônoma, autossuficiente e capaz de exercer as mais diversas atividades.
Sentimentos que desconhecia, quando realizava apenas as atividades do lar.
Conquistaram seu espaço, sem precisar romper de vez com os laços
que as unem as famílias, ao casamento e a criação de seus filhos. Mostra-se
decidida e capaz de escolher o melhor momento para se dedicar a vida familiar
ou a profissional, ou mesmo, escolher por abraçar os dois compromissos, sem
a necessidade de abrir mão do trabalho ou da família.
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5 História Ambiental
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OS INTERKULTURELLE GARTEN NAS CIDADES ALEMÃS:
IMIGRAÇÕES E PRÁTICAS AGRÍCOLAS DENTRO DE UMA ANÁLISE
DE HISTÓRIA AMBIENTAL URBANA
Angela Bernadete Lima1
Nos últimos anos temos observado que o cenário europeu vem sendo
espaço de uma crescente onda imigratória resultante, principalmente, da
grave crise economia que alguns países vêm enfrentando e das fugas de zonas
de guerra. Neste contexto de movimentos migratórios, a Alemanha tem sido
o principal receptor de imigrantes desde o final da Segunda Guerra Mundial,
o que, em números, contabilizam cerca de 7,3 milhões de imigrantes, que
correspondem a 9% de sua população total.
Em todo o mundo, o desenvolvimento dos países vem sendo afetado por
um processo acelerado e não planejado de urbanização agravado pela recessão
econômica, pelo aumento nos preços dos alimentos e pelos impactos das
mudanças climáticas. Os efeitos combinados desses fenômenos prejudicam
a possibilidade de se alcançar um desenvolvimento sustentável e equitativo.
A expansão urbana também leva à perda de áreas de produção de
alimentos na periferia das cidades, ao incremento na demanda de água para
consumo humano e outros usos, e ao aumento dos resíduos sólidos e líquidos
gerados na cidade, entre outros problemas. Tal questão nos leva a refletir
sobre as relações históricas existentes entre cidade e natureza, configurandose em uma relação complexa, porém necessária na compreensão de muitas
das questões atuais, como a própria relação dos humanos com o espaço,
muitas vezes utilizado para realização da atividade elementar de produção de
alimentos.
Diante de tal conjuntura, é preciso lembrar que a discussão acerca
do que se define como campo/rural é antiga em algumas áreas como a
Sociologia e a Geografia, áreas do conhecimento que, assim como a História,
se ocupam das interações entre os humanos com o espaço. Até os anos 1970,
predominava uma abordagem dualista nesta conceituação, ou seja, rural e
urbano eram vistos como duas realidades rivais que coexistiam paralelas e
independentes uma da outra. De modo frequente, o rural era identificado com
produção agrícola, sendo ainda visto como pobre a atrasado, uma vez que
toda a política estaria voltada para os interesses urbanos (aspecto bastante
presente na literatura do século XIX).
No intuito de romper com tal visão, alguns estudiosos, notadamente
nos Estados Unidos dos anos 1980, passaram a desenvolver pesquisas que
“oxigenaram” os debates, buscando mostrar, entre outros aspectos, que os
estudos acerca do campo e da cidade apresentam muitas lacunas. Neste
aspecto, meu projeto de pesquisa estabelece diálogo com estes temas que vem
1
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adquirindo espaço e por estar inserido no campo de investigação que tem sido
denominado de História Ambiental Urbana, lançando um olhar ambiental
para as cidades.
Conforme Mougeot, o termo agricultura urbana, por mais paradoxo que
possa parecer, foi uma “expressão inicialmente utilizada por acadêmicos e
pela mídia, que em seguida ganha reconhecimento e é assumida por projetos
institucionais conduzidos por grupos multidisciplinares” (MOUGEOT,
1999, p. 02). Por seu turno, Jac Smit apresenta um panorama acerca do
reconhecimento da agricultura urbana, ponderando uma trajetória que vai
de 1970 a 2005. Smit problematiza a escassez de informações e a reduzida
atenção internacional que foi atribuída a temática antes dos anos de 1970,
quando a História Ambiental desponta como campo de pesquisas (SMIT, 1996).
As atividades agrícolas desenvolvidas em espaço urbano e periurbano
surgem como práticas que adquirem diversas funções, e permitem diferentes
abordagens interpretativas. Conforme definição da Food Agriculture
Organization of the United Nation - FAO, o chamado “sistema agrícola urbano”
é uma combinação de muitas atividades diferentes: horticultura, produção de
alimentos básicos, reciclagem e, em alguns casos, a caça e ainda a silvicultura
urbana.
Nesse sentido, torna-se interessante pensar de que maneiras ocorre a
inserção dos que migram em determinados contextos sociais, em nosso caso
cabe uma observação e reflexão no que tange às cidades e de que formas estas
tem buscado desenvolver meios para que seus novos habitantes criem laços
de pertencimento e, consequentemente, passem a cada vez mais sentir-se
parte ativa das transformações sociais.
Para refletir sobre esta inserção, algumas práticas urbanas analisadas
sobre o viés da história ambiental nos permitem elucidar transformações e
impactos causados pela ocupação humano nos espaços, que podemos chamar
de impactos socioambientais. Portanto, perceber tais impactos (positivos ou
negativos), e as formas de reelaboração nos modos de vida que são criados
a partir de trocas entre os “estabelecidos” e os “outsiders”, para usar aqui
uma expressão de Norbert Elias, nos permitem uma inserção nos modos de
produção historiográfica próprios da história ambiental aliada a história dos
movimentos migratórios humanos.
A questão primordial a ser apresentada e problematizada de forma breve
neste texto refere-se às práticas agrícolas desenvolvidas em meio urbano em
cidades alemãs que vem sendo resignificadas no contexto das migrações dos
últimos anos, são os chamados Interkulturelle Garten (hortas interculturais)
que são áreas de cultivo existentes em várias cidades alemãs, que adotaram
formas de organização voltadas a atender e integrar imigrantes e refugiados.
A Alemanha dispõe de uma longa tradição na cultura de práticas agrícolas
urbanas, jardinagem e de espaços livres, e estes locais vêm apresentando
diferentes funções ao longo do tempo.
Historicamente falando, temos que as atividades de horticultura e
demais práticas agrícolas desenvolvidas em meio urbano teve início no norte
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do continente europeu e expandiu-se com maior força a partir da segunda
metade do século XIX. Sua expansão está associada à diminuição dos espaços
verdes em decorrência da crescente industrialização e urbanização de seus
espaços adjacentes.
Por conta da poluição, do crescimento e do adensamento rápido que
vinha ocorrendo, as cidades industriais se tornaram insalubres. Ao lado deste
fator, as próprias condições locais de trabalho apresentavam-se demasiado
precárias, o que causava riscos à saúde. Nos bairros operários, por conta
das baixas remunerações pagas, da pobreza, da má nutrição, das precárias
condições de higiene e da falta insolação e ar fresco, imperavam as anomalias
sociais (COSTA, 1988). As pessoas que viviam em tais condições estavam,
portanto, mais suscetíveis as doenças, principalmente as endêmicas como a
tuberculose.
O século XIX ficou marcado historicamente por tensões e desigualdades
sociais que ocorreram nos bairros proletários, onde o governo se viu abrigado
a proporcionar espaços de cultivo aos trabalhadores e trabalhadoras e, do
mesmo modo, os proprietários de algumas fábricas e a companhia de estradas
de ferro. Com a ocupação destes espaços, como alternativa de contornar a
precária situação alimentar, algumas famílias passam a fazer amplo uso destes
terrenos livres para cultivar legumes e verduras. Tal iniciativa teve adesão
de outras localidades e estes espaços ficaram conhecidos como Armengärten
(horta dos pobres) (ALONSO, 2010, p. 24).
Pensando acerca da dicotomia “campo e cidade”, percebemos que
uma história das práticas agrícolas desenvolvidas em meio urbano pode ser
caracterizada já a partir da Revolução Industrial, quando logo após a produção
de alimentos em espaços urbanos ganhou maior significado e intensidade,
estando sempre associada a crises econômicas – situação observada em
diferentes países e em diferentes épocas.
Posteriormente, outras formas de uso do espaço urbano para a produção
de alimentos foram adquirindo força, formas variadas e objetivos também
diversos. Acerca destes aspectos, cabe destacar que as práticas agrícolas
exercidas em meio urbano se configuram atualmente como um fenômeno
presente em muitas cidades do mundo, apresentando-se nos mais diversos
formatos e finalidades. Buscando compreender tal fenômeno, o olhar da
história ambiental tem possibilitado problematizar as formas pelas quais a
terra é ocupada.
Para tanto, este olhar tem se voltado, do mesmo modo, para os significados
culturais resultantes da inserção de novos citadinos, problematizando
e destacando práticas que se relacionam com os elementos ecológicos
das cidades. Assim, no que diz respeito ao contexto atual destas práticas,
podemos notar que as atividades agrícolas desenvolvidas em espaços urbanos
e periurbanos adquirem variadas funções. De acordo com definições da FAO –
Food Agriculture Organization of the United Nation – o que chamamos de “sistema
agrícola urbano” é uma combinação de muitas atividades diferentes, entre
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eles destacam-se: horticultura, produção de alimentos básicos, reciclagem e,
em certos casos, a caça e ainda a silvicultura urbana (LIMA, 2015, p. 7).
Em se tratando de cidade, podemos destacar essa prática na cidade
de Berlim. A capital alemã exerce um importante papel no cenário europeu,
sendo considerada uma metrópole cultural, acolhedora e aberta às influências
internacionais. Trata-se, portanto, de uma cidade historicamente atrativa e
que vem buscando integrar seus novos moradores. Contudo, se observarmos
a trajetória da cidade, temos que a riqueza de possibilidades de êxito não
impede, evidentemente, que ocorram fracassos, desemprego e aumento da
pobreza urbana. Além disso, é preciso destacar a trajetória da cidade, que
passou por duas guerras, foi dividida no pós-guerra e foi palco de uma ampla
reestruturação social e política.
O histórico da cidade de Berlim tem muito a nos dizer sobre sua
atualidade. Nesse sentido, alguns estudiosos destacam sua composição
peculiar, considerando-a como resultado de uma multidão de partes que
era fracionada, para retomar aqui o termo empregado por observadores da
década de 20. De acordo com Brunn e Briesen, Berlim “constituía-se de
um arquipélago de cidades separadas segundo as classes sociais, tanto na
realidade quanto na consciência de seus habitantes” (BRUNN E BRIESEN,
1993, p.38). Tamanha diversidade resultava em uma cidade onde existiam
ainda aldeias onde se praticava a agricultura, suntuosos bairros residenciais
e localidades autônomas, que possuíam suas peculiaridades e reuniam
centenas de milhares de habitantes.
A questão a se colocar é: como uma cidade populosa e em constante
transformação pode abarcar práticas consideradas arcaicas, como é o caso das
práticas agrícolas? Não se trata de discutir tais conceitos, de urbano e rural,
mas antes buscar compreender de que formas as populações que ocupam as
cidades buscam moldá-las conforme seus interesses e necessidades. De acordo
com João Rua, ao estudarmos as relações entre urbano e rural, aceitamos a
ideia de que estes se mesclam, sem perder a identidade, hibridizando-se como
ruralidades no urbano, e vice e versa (RUA, 2013, p. 348)
O que se tem por certo é que, de modo geral, as cidades configuram-se
como espaços de disputas, onde cada grupo busca fazer-se parte da lógica
de funcionamento, em maior ou em menor escala. As mudanças ocorridas
nas relações sociais e de trabalho no campo na segunda metade do século
XX transformaram as noções de “rural” e “urbano”. Discutir a noção de
ruralidade em um contexto de trocas cada vez mais intensas entre o campo e
a cidade não significa buscar novas premissas em que se possam encaixar tais
definições, este esforço se dá no sentido da busca por uma compreensão maior
do tema que engendre a questão da ruralidade como um processo dinâmico,
em constante transformação, que pode ser expresso de formas distintas, em
ambientes heterogêneos, por atores sociais que não formam um bloco coeso e
homogêneo. A dicotomia rural versus urbano, bem como a tese da urbanização
que levaria a transformação do rural numa continuidade do mundo urbano,
tem recebido contribuições dos que buscam repensar a questão da ruralidade.
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Figura 1: Reunião comunitária de uma horta intercultural

Fonte: www.anstiftung.de

No contexto alemão da atualidade, temos que os Interkulturelle Garten
têm proporcionado o contato social entre os refugiados, migrantes e moradores,
buscando sempre promover o entendimento entre pessoas que pertencem a
cultural diferentes. Além da integração em si, temos presentes nas atividades
desenvolvidas a conservação e uso desta diversidade de culturas. Assim,
os objetivos das horas interculturais incluem solidariedade política com os
refugiados de guerra, que é fortalecida e ressignificada por meio dos contatos
que são estabelecidos diariamente.
Em termos de ecologia, as hortas configuram-se como espaços ideais
para proporcionar aos citadinos a experiência do contato com a natureza. São,
portanto, espaços onde os envolvidos desenvolvem suas habilidades, aplicando
seus conhecimentos, que são mesclados com outros, resultando na interação
de pequenos produtores de gêneros alimentícios. Incluem-se espécies nativas
da Alemanha e outras variedades trazidas pelos novos moradores, que são
cultivadas ecologicamente, sem emprego de insumos químicos. Há ainda
áreas para as crianças, para realização de eventos e reuniões.
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Figura 2: Interkulturelle Garten em Berlin

Fonte: www.anstiftung.de

Temos, portanto, a revitalização ecológica de espaços urbanos, visto que
as hortas interculturais fornecem biodiversidade e um melhor microclima no
bairro. Destaca-se do mesmo modo, que o ato de ocupar espaços urbanos,
mostra que novas formas de relação comunitária e que outra cidade é
possível. A proteção ambiental é praticada nestas hortas quase casualmente.
A semeadura, colheita e compostagem, despertam para o interesse de outras
questões ambientais. Os métodos postos em prática demonstram, ainda, a
existência de formas transculturais de educação ambiental.
A troca de experiências e vivências é o grande motor destas iniciativas,
havendo, portanto, abundância e não falta. Tal premissa ocorre pelo fato de
que os migrantes trazem seus saberes em horticultura, artesanatos, bem
como habilidades sociais, que resultam em uma troca de conhecimentos. De
acordo com Christa Müller, estudiosa na área de horticultura e cidades, as
horas interculturais servem como ferramenta no combate à discriminação e
mostram maneiras de sair do “gueto da alteridade” (MÜLLER, 2016, p.115).
Como em geral não há, entre os horticultores, profissionais agrícolas,
todos dependem de todo e qualquer conhecimento disponível – e todos estão
abertos ao aprendizado. Os agricultores urbanos seguem a máxima de que todos
se beneficiam do compartilhamento de conhecimento: eles podem aprender uns
com os outros, reaprender habilidades que haviam perdido e contribuir para
criar algo novo. Práticas de jardinagem comunitária confrontam as limitações
de recursos dos agricultores urbanos – seja com relação ao solo, seja aos
materiais, ferramentas ou acesso ao conhecimento – e transformam-nas num
sistema de abundância por meio da inventividade, dedicação e reciprocidade
coletivas.
Nos jardins e hortas urbanos, tanto oportunidades como a necessidade de
trocas surgem frequentemente. Uma atmosfera vibrante emerge nestes espaços,
onde os mais variados talentos se encontram. Em workshops promovidos e
organizados comunitariamente, por exemplo, as pessoas envolvidas podem
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aprender a construir suas próprias bicicletas de carga, jardins verticais ou
telhados ecológicos (também chamados de telhados verdes); podem aprender
a cultivar plantas em sacadas e a utilizar garrafas de plástico para irrigação
constante do solo. Há sempre uma premência por inventividade e produtividade,
que costumam surgir somente quando o conhecimento é passado adiante, o
que, como resultado, produz mais conhecimento.
Ao lado disso, os Interkulturelle Garten, são muitas vezes um ponto de
partida para ir além das atividades e oportunidades de aprendizagem para
a integração profissional, como por visitas e estágios em empresas na área
da horticultura e do ambiente, a promoção da orientação profissional na
integração horticultura e ambiental, e social através da ajuda mútua e de apoio
à família, a aprendizagem da língua alemã , acompanhada de administração,
exploração e contatos com instituições de ensino, documentação e relações
públicas.
Atualmente, existem mais de 80 projetos de hortas interculturais em
toda a República Federal da Alemanha, sendo este movimento, iniciado
em 2009, considerado um forte movimento social. De acordo com dados
publicados pelo Bundesministerium für Verkehr, Bau und Stadtentwicklung,
BMVBS (Ministério Federal dos Transportes, Construção e Desenvolvimento
Urbano), mais 60 projetos estão em construção. Além disso, existem inúmeras
fundações, como a Fundação Intercultural em Munique, fundada pela Fundação
Anstiftung & Ertomis, e que formou a “Rede de Hortas Interculturais”, que
atuam na ampliação destes números. A Rede de Hortas Interculturais vem
atuando na coordenação dos agora mais de 100 projetos de jardim de âmbito
nacional, aconselhando sobre o desenvolvimento de projeto, relações públicas
e angariação de fundos.
Dentro destes projetos, inserem-se as iniciativas e hortas de cada
localidade, o que totaliza 598 hortas interculturais espalhadas por todo o
território alemão, em todos os estados podemos encontrar tais atividades.
Para as autoridades alemãs, a solução da acolhida aos migrantes é o próximo
grande projeto europeu. A Alemanha é agora a primeiro destino dos que
chegam pedindo asilo: no ano de 2015, foram 800 mil pedidos de asilo, quatro
vezes mais que em 2014, que já era um ano recorde. Mais de 80% dos alemães
pensam que esse é o problema principal do país e 60% pensam que a Alemanha
precisa de imigrantes para enfrentar o problema demográfico e tem meios de
responder a essa demanda.
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Figura 3 – Número e distribuição de hortas interculturais na Alemanha

Fonte: www.anstiftung.de/urbane-gaerten/gaerten-im-ueberblick?view=map

De acordo com a Organização das Nações Unidas para a Alimentação
e a Agricultura (FAO), 800 milhões de pessoas cultivam verduras e frutas ou
criam animais nas cidades, produzindo o que, segundo o Instituto Worldwatch,
representa a assombrosa proporção de 15% a 20% da produção mundial de
alimentos. Isso ocorre em lugares do mundo onde a agricultura urbana ou
periurbana representa de 50% a 70% do consumo de verduras da cidade.
Soma-se a esses dados a precariedade crescente dos empregos formais
na Europa vem acompanhada por uma tendência aparentemente oposta: até
agora pouco notados, os universos da vida e do trabalho informais – que sempre
existiram juntamente com os mercados formais de trabalho e produtos – estão
se tornando cada vez mais importantes para a formação da identidade e para
processos de inclusão social. Tais processos tendem a afetar gradativamente
não apenas imigrantes, mas uma porção crescente da população que, embora
“nativa”, encontra-se, constantemente, à beira da exclusão.
Trata-se de encontrar novos caminhos para a formação da identidade
e de negociá-la com os outros em um processo sutil de comunicação. Talvez
seja exatamente por essa razão que modelos como os dos jardins e hortas
interculturais são interessantes não somente para pessoas com experiência
agrícola. Pelo contrário, eles atraem ambos: antigos agricultores e intelectuais
urbanos. Esses jardins e hortas são lugares nos quais diferentes línguas,
classes e inclinações políticas se encontram. A diversidade não pode ser
reduzida a diferenças étnicas, e os conflitos são inevitáveis. A tarefa mais difícil
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com a qual se deparam projetos desse tipo é descobrir compartilhamentos e
espaços comuns.
Com isso, podemos perceber que as cidades ainda podem oferecer
oportunidades para uma vivência mais humana e ambientalmente equilibrada.
Dentro dessa premissa é que a agricultura urbana se destaca por sua capacidade
de assegurar o direito a ocupação, a cooperação comunitária e a redução
dos custos de deslocamentos e energia, materializando um planejamento
mais democrático e participativo do espaço urbano. Por serem as cidades
grandes atrativos para o capital, temos na maioria dos casos um aumento
populacional, neste caso por imigração, dissociado do aumento produtivo e da
sua capacidade de alimentar as pessoas.
Perceber os impactos socioambientais, as reelaborações nos modos de
vida criados a partir das trocas entre o “rural” e o urbano”, permitem um
mergulho nos modos de produção historiográfica que estão inseridos na
chamada história ambiental. Estudar as relações entre homens e natureza
tem sido neste sentido um desafio, o de “superar as divisões rígidas e dualistas
entre natureza e sociedade, em favor de uma leitura dinâmica e integrativa,
fundada na observação do mundo que se constrói no rio do tempo” (PADUA,
2010)
Sendo assim, os historiadores ambientais têm um grande desafio pela
frente quando o assunto envolve as formas pelas quais a terra é ocupada
nos processos de urbanização e as maneiras como as novas demandas por
produtos vindos “da fazenda” têm transformado as relações dos homens com
o ambiente. Segundo Donald Worster “qualquer que seja o assunto que o
historiador ambiental escolha investigar, ele deve enfrentar o antigo problema
da humanidade, que tem de se alimentar sem degradar a fonte básica da vida
(WORSTER, 2003, p. 26).
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O SENTIDO DA EXISTÊNCIA NA BUSCA PELA VIDA SUSTENTÁVEL:
ECOVILAS E SOCIEDADE NA HISTÓRIA ORAL DA ARCA VERDE
Giovan Sehn Ferraz1
Beatriz Teixeira Weber2

1. Introdução
Neste trabalho, procuramos trazer uma breve contribuição à compreensão
do atual movimento de ecovilas, refletindo sobre: sua relação com o movimento
alternativo maior; as concepções de ecovila, comunidade e sociedade; a
dicotomia cidade/campo e os fatores que levam as pessoas a migrarem da cidade
ao campo e lá permanecerem; e, por fim, como os integrantes desse movimento
compreendem articular-se enquanto alternativa à sociedade, percebida por
eles como individualista, urbanizada, industrializada e causadora de diversos
males – econômicos, sociais, ambientais e espirituais.
Para essa reflexão, utilizamo-nos das entrevistas realizadas para o
projeto de pesquisa Contracultura, Comunidades e Ecovilas: a Arca Verde na
história do movimento alternativo no Brasil, no qual trabalhamos com a História
Oral de uma das experiências do atual movimento de ecovilas, o Instituto e
Ecovila Arca Verde, atualmente situado em São Francisco de Paula - RS. Nessa
pesquisa, foram realizadas entrevistas com três moradores da ecovila, para as
quais seguimos a metodologia da História Oral proposta por Meihy e Holanda
(2007). A partir da análise e comparação dos dados provenientes da pesquisa
com outros trabalhos acadêmicos sobre ecovilas, comunidades alternativas
e contracultura, desenvolvemos o argumento de que, apesar da divergência
em alguns aspectos, é possível analisar o movimento atual de ecovilas como
parte integrante de um movimento alternativo maior, iniciado na década de
1970 com o fenômeno das comunidades alternativas, sob forte influência da
contracultura.

2. O Instituto e Ecovila Arca Verde
O Instituto e Ecovila Arca Verde foi criado em 2005 por um grupo de
quatro pessoas, em São José dos Ausentes - RS, a partir de um encontro
denominado Chamado da Gralha Azul. Porém, no ano de 2009, a ecovila
migrou para o município de São Francisco de Paula, também no Rio Grande
do Sul, devido a diversos fatores apontados pelos entrevistados. Entre esses
fatores, podemos destacar:
1) Na antiga sede, a propriedade rural pertencia a apenas um dos
membros da comunidade, enquanto que a nova propriedade já foi,
desde o princípio, adquirida por todos os membros coletivamente;
1
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2) Em São José dos Ausentes, a ecovila situava-se a uma distância de
cerca de 30 quilômetros do centro da cidade, enquanto que em São
Francisco de Paula, o sítio fica a apenas cerca de 10 quilômetros3;
3) Na sede anterior, as condições climáticas e geográficas do local não
permitiam uma agricultura tão diversificada quanto na nova sede.
Percebemos, no primeiro fator elencado, o ideal de coletividade do
grupo, para o qual não é interessante a propriedade pertencer a apenas um
dos moradores, e não ser legalmente coletiva. Já no segundo fator, junto à
informação sobre a distância da ecovila em relação ao município a que pertence
a propriedade rural, foi dito também que, na antiga sede, “tinha [apenas] um
ou dois ônibus por semana, de Porto Alegre” (Angélica). Percebe-se, nesta
colocação, uma menção à relação entre a ecovila e o centro metropolitano que
não é casual4. Por fim, a importância da produção agroecológica de alimentos
orgânicos, tanto para consumo próprio quanto para “servir de exemplo” à
sociedade5, é vislumbrada no terceiro fator.
A Arca Verde foi escolhida para esta pesquisa tanto por sua relativa
longevidade quanto pelo seu número de membros. De acordo com a bibliografia
de referência sobre as antigas comunidades alternativas das décadas de
1970 e 1980 e sobre o movimento atual de ecovilas (de 1990 para cá), estas
experiências são frequentemente bastante fugazes. A grande maioria das
comunidades alternativas de que se tem notícia nas décadas de 1970 e 1980 no
Brasil mal chegaram a existir, ou tiveram existência de apenas alguns meses,
com grupos muitas vezes de pouco mais de duas pessoas. As experiências
deste período que mais “deram certo”, em sua maioria, duraram de um a dois
anos (CARVALHO, 2007). Dentre as ecovilas do Rio Grande do Sul, a Arca
Verde e a Ecovila Karaguatá, ambas criadas em 2005, são as mais antigas,
porém, enquanto que o grupo que constitui a Ecovila Karaguatá gira em torno
de um núcleo familiar central6, com cerca de cinco moradores no momento
desta pesquisa, a ecovila Arca Verde contava, em 2015, com cerca de treze
moradores. Além disso, o Instituto e Ecovila Arca Verde é reconhecido como
centro de referência dentro do movimento de ecovilas no Rio Grande do Sul7,
atuando como centro de formação acerca de diversas áreas que se relacionam
com o movimento de ecovilas, tais como: Permacultura, Bioconstrução,
Comunicação Não-Violenta etc.
3

Números informados pelos entrevistados.

4

No item a seguir, 3. Comunidades alternativas e ecovilas, veremos como as atuais ecovilas
“profissionalizam-se” em relação às antigas comunidades alternativas, mudando seu foco
principal para a oferta de cursos e vivências como estratégia de viabilização financeira
de sua experiência. Percebe-se, na menção à relação entre a ecovila e Porto Alegre, como
provavelmente grande parte do público que frequenta os cursos e vivências da comunidade
são oriundos dos grandes centros urbanos.

5

C.f. item 5. Construindo a alternativa

6

Além disso, segundo Soares (2013), há uma personagem que exerce, de certa forma, uma
autoridade central, o que contraria os ideais de horizontalidade do movimento.

7

Sabe-se que pelo menos duas outras comunidades tiveram entre seus fundadores antigos
voluntários da Arca Verde.
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Quando da realização das entrevistas (no ano de 2015), perguntamos
pelos moradores mais antigos da comunidade. Apenas um dos fundadores
ainda residia na ecovila, porém o mesmo estava ausente naquele momento.
Depois deste, os moradores mais antigos eram: Marcos (que residia na
comunidade há 6 anos), Angélica (4 anos) e Aldo (2 anos). Além destes,
apenas mais um morador residia na comunidade também há 4 anos, porém
o mesmo também encontrava-se ausente. Percebemos, portanto, como
apesar da relativa longevidade da ecovila, a experiência da maioria de seus
membros não é tão duradoura. Segundo Nogueira (2001), a alta rotatividade
entre os membros é uma realidade comum nas comunidades e ecovilas mais
duradouras. Ressaltamos, também, que nenhum dos entrevistados, portanto,
esteve presente no momento da criação da comunidade, nem chegou a viver a
na mesma antes da migração de São José dos Ausentes para São Francisco de
Paula8. A proposta de história oral que construímos foi, portanto, a partir da
experiência e do olhar destes três moradores, focando nossa análise em como
estes compreendem a história de sua comunidade e como a experienciam.

3. Comunidades alternativas e ecovilas
Ao cruzar as informações levantadas em nossa pesquisa com as pesquisas
acadêmicas que vem sendo realizadas no Brasil sobre o movimento de ecovilas,
bem como com aquelas que dizem respeito às temáticas da Contracultura e
das comunidades alternativas das décadas de 1970 e 1980, percebemos como
as semelhanças encontradas entre o movimento atual de ecovilas e o antigo
movimento de comunidades alternativas são suficientes para tratarmos de
ambos os movimentos como integrantes da mesma categoria a que chamamos de
“movimento alternativo”. Dentre outros fatores e argumentos (FERRAZ, 2015),
podemos citar brevemente aqui o fato de algumas comunidades alternativas
criadas nas décadas de 1970 e 1980, tanto nacional como internacionalmente,
a partir da década de 1990 passaram a se denominar ecovilas. Além disso,
acontece anualmente, de 1978 até hoje, o Encontro Nacional de Comunidades
Alternativas (ENCA), e existe ainda a Associação Brasileira de Comunidades
Alternativas (ABRASCA), criada em 1983, da qual a Arca Verde, bem como
diversas outras ecovilas atuais, fazem parte.
Porém, algumas diferenças importantes merecem ser destacadas.
Percebemos, no atual movimento de ecovilas, uma certa complexificação e
“profissionalização” das mesmas, enquanto centros de formação, em relação
às antigas comunidades alternativas. Enquanto que, nas comunidades
alternativas, a autossuficiência e a produção orgânica de alimentos pareciam
ser as preocupações centrais, nas atuais ecovilas o foco principal parece
concentrar-se nos cursos e vivências ofertados à sociedade, relegando à
produção de alimentos um papel secundário. Segundo Marcos, os cursos e as
vivências ofertados pela Arca constituem, de fato, a principal fonte de renda
da comunidade. Segundo o site da comunidade, os focos de atuação são:
8

Marcos, embora ainda não fosse membro efetivo da comunidade, afirma que já conhecia
e participava de atividades na antiga sede.
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Cursos “Caminhos para Vida Sustentável”; Cursos / Vivências em
Permacultura, BioConstrução, Agrofloresta, Ecologia Profunda, consumo
consciente; Vivências do Feminino, Nascimento Humanizado; Vivências
de Auto-conhecimento, Comunicação Não-Violenta, Danças, Arte e Cura;
Programas de Voluntariado e Visitação9.

Percebemos esta mudança de foco como uma estratégia de viabilização
financeira desse empreendimento de viver comunitariamente em uma
propriedade rural, constituindo-se, assim, um certo “amadurecimento” das
ecovilas em relação às comunidades alternativas. Entre os principais motivos
elencados por Carvalho (2007) que teriam levado muitas comunidades a
terminarem precocemente nos anos 1980, estão: a falta de amadurecimento
psicológico de seus membros; a radicalidade da experiência (principalmente
na proposição, ou mesmo imposição, dos ideais de relacionamentos amorosos
livres); e, principalmente, a falta de experiência na agricultura. Entre os
integrantes do atual movimento de ecovilas, percebemos uma maior experiência
neste último campo, até mesmo devido ao esforço do próprio movimento
em promover o ensino e capacitação em áreas como a Permacultura e a
Agroecologia. Além disso, os entrevistados para esta pesquisa, embora não
constituam número suficiente para representar fielmente o todo do movimento
de ecovilas, têm todos entre 30 e 40 anos, e apenas um deles tem ensino
superior completo, o que os diferencia do perfil comum dos jovens alternativos
universitários do antigo movimento de comunidades alternativas.

4. Ecovilas e sociedade
O conceito de ecovila, resgatado do termo örkdorf utilizado pelo
movimento ativista alemão antinuclear na década de 1980, passou a
ser difundido e utilizado a partir de um relatório intitulado Ecovilas e
Comunidades Sustentáveis, feito por Robert e Diane Gilman sob encomenda
da organização Gaia Trust, em 1991 (SILVA, 2013; ROYSEN, 2013; SANTOS
JR., 2006). Neste relatório, foi realizado um “minucioso levantamento das
principais comunidades intencionais de caráter ambientalista e ‘sustentável’
então em atividade” (SILVA, 2013, p. 129). Quatro anos após a divulgação do
relatório, o conceito seria melhor sistematizado e popularizado no Encontro
Internacional Ecovilas e Comunidades Sustentáveis para o século XXI, realizado
na comunidade Findhorn, localizada na Escócia, do qual participaram cerca
de 400 pessoas provenientes de 40 países distintos. Este encontro marcaria
oficialmente a criação da Rede Global de Ecovilas – GEN (SANTOS JR., 2006;
SILVA, 2013).
O conceito de ecovila é, portanto, um termo institucional criado na
década de 1990 com o objetivo de trazer maior unidade a um movimento
que já existia anteriormente – o movimento de comunidades alternativas/
sustentáveis. Ao questionar os moradores da Ecovila Arca Verde sobre o “o
que é ecovila”, obtivemos uma definição bastante ampla (Aldo), porém também
9

Disponível em: <http://www.arcaverde.org/new/?page_id=2>. Acesso em: 15 de novembro
de 2015.
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definições bastante particulares, de como cada um sente individualmente essa
experiência (Marcos e Angélica).
Ecovila é “um grupo de pessoas vivendo juntas, num ambiente rural [...]
com essa preocupação ecológica, de viver uma vida sustentável” (Aldo).
Ecovila [...] é um movimento de retorno ao que é básico no ser humano, que
é viver em comunidade, em harmonia entre as pessoas e o mundo natural.
É a gente voltar a desenvolver nosso potencial humano, nossa missão
pessoal no mundo. É um movimento de base, de pessoas bastante utópicas
e bastante práticas ao mesmo tempo, que queiram fazer a mudança no
mundo acontecer agora, não esperar pra fazer as coisas acontecerem, pondo
soluções práticas e positivas no agora. Não focando no ruim do mundo,
mas focando nas soluções alternativas, em termos de comunidade, de novos
modos de vida, de consumo, de construção, de tudo (Marcos).
Ecovila pra mim pode ser um lugar onde tu possa viver com a natureza
como se ela fosse uma extensão do seu corpo (Angélica).

Por outro lado, também percebemos alguns atritos em relação ao conceito
institucional. Um desses atritos é em relação à apropriação do conceito de
ecovila por “condomínios ecológicos” no Brasil. Marcos salienta que este não é
o caso da Arca Verde, pois nos condomínios “é aquele cada um por si também,
só tem as composteiras e os tetos verdes, teto solar e acabou”, não tem “sentido
de comunidade, de conexão com o outro, e viver realmente uma mudança
cultural” (Marcos). Angélica também demonstra uma relação conflituosa com
o conceito:
Ecovila é... eu já não sei mais o que é ecovila. Sinceramente, eu ainda estou
processando o que é ecovila. Às vezes eu falo assim “a Arca é um instituto de
educação ambiental e ecovila”, mas eu falo ecovila e fico meio desconfiada
dessa palavra, o que será que eu quero dizer com isso, o que a pessoa está
entendendo com isso (Angélica).

Quando questionados sobre “o que é a Arca Verde”, a qual foi a primeira
pergunta realizada na entrevista, nenhum dos entrevistados utilizou o conceito
ecovila em sua definição, o que também aponta para este distanciamento em
relação ao termo institucional.
De qualquer forma, a vivência em comunidade é aspecto central tanto na
definição institucional quanto na definição dada pelos entrevistados. Angélica
compreende que a comunidade da Arca, aliás, não é constituída apenas pelos
moradores efetivos da mesma, mas pela “grande comunidade”: moradores
temporários, pessoas em experiência de aproximação e integração, pessoas que
já passaram pela Arca, amigos, vizinhos e pessoas conectadas pela Internet,
uma rede de pessoas “que estão buscando maneira alternativas de fazer as
coisas [...]. São redes de cultura, [...] redes de consumo, redes de economia
solidária [...]. ” (Angélica). Essa vivência comunitária é compreendida pelos
moradores como oposta à vivência em sociedade, opondo, da mesma forma, a
vida no campo à vida na cidade. Estas oposições transparecem nas respostas
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dos moradores quando questionados sobre os fatores que os levaram a migrar
para a ecovila:
[...] a vida tinha adquirido uma complexidade muito grande, e eu sentia um
desejo de que a vida se tornasse mais simplificada. [...] foi uma experiência
muito frustrante viver e trabalhar na cidade, foi uma luta pela sobrevivência,
com pouquíssima qualidade de vida. [...] eu me sentia muito maquinizada,
eu vivia muito maquinizada. [...] é tudo tão automático, uma exigência, uma
cobrança tão grande, o mercado precisa tanto da tua energia, tu dá o teu
sangue nesse processo e não consegue fazer nada mais por ti mesmo. Tu
não tem vida própria. [...] chegou num momento em que minha vida já não
estava mais fazendo sentido, eu não estava conseguindo me construir como
pessoa, no meio urbano. (Angélica)
[...] eu já tinha essa visão, acho que desde criança, de não querer fazer parte
desse sistema, de simplesmente ter um emprego e passar a vida inteira se
dedicando às outras pessoas, não ao meus propósitos pessoais, de viver mais
harmonicamente com a natureza. [...] Um caminho que faz mais sentido que
o modo de vida individualista, consumista, competitivo... (Marcos)
Eu decidi fazer parte do grupo basicamente por uma questão de fuga da
minha vida anterior. [...]Estava tentando achar uma solução, mudar de vida,
achar alguma coisa satisfatória, e entrei em contato com a permacultura.
(Aldo)

Quando questionados sobre “o que é a Arca Verde”, as dicotomias
comunidade / sociedade e campo / cidade também transparecem:
A Arca Verde, falando bem emocionalmente, pra mim é um refúgio. [...] é
uma bolha, uma cédula onde os valores são um pouco diferentes. (Angélica)
[A Arca é] uma comunidade intencional, onde acredito que as pessoas venham
aqui para sentir o que é viver em comunidade. Para viver algo diferente, que
não viveram na cidade. [...] criar novos valores, outro tipo de cultura, que
saia um pouco daqueles termos dominantes, aquela cultura dominante em
que tu tem que competir, tem que ter um trabalho, ser alguém na vida, o que
acaba criando um super individualismo. (Marcos)

Aldo, falando sobre os benefícios de viver na ecovila, também aponta
para essa direção: “é bom ter essa oportunidade de não estar no sistema,
onde eu tenho que lutar por mim mesmo contra os outros” (Aldo). Em um
documentário realizado sobre a Arca Verde10, percebemos em algumas falas as
mesmas oposições sendo abordadas: “Isso aqui é vida [...]. Eu vou voltar pra
Porto Alegre, pra quela vida urbana assim, e não vai fazer sentido nenhum. A
vida faz muito mais sentido aqui.”, “Eu me sinto vivendo aqui. Na cidade eu
vendo meu trabalho, vendo minha cabeça, minhas ideias pra outras pessoas
pra ganhar um salário, e aqui não, aqui eu vivo.” (PEREIRA, 2009).
Percebemos, em todas essas falas, como se procura opor a vivência na
ecovila, compreendida enquanto uma vivência efetivamente comunitária, à vida
10 Direção de Bruno Carvalho Pereira (2009). Disponível em: <http://www.arcaverde.org/
new/?page_id=2>. Acesso em 11 de novembro de 2015.
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na cidade, junto à sociedade, compreendida como individualista, urbanizada
e que, muitas vezes, para os integrantes do movimento de ecovilas, “não faz
sentido”. Nas ecovilas, procura-se, em contrapartida, formas de se relacionar
que sejam diversas àquelas usuais na “sociedade”, através da governança
circular, decisões por consenso, busca por uma comunicação menos violenta,
mais compassiva e empática.
Os relacionamentos humanos foram citados unanimamente pelos
entrevistados como maior dificuldade no início da vivência na Arca Verde, porém
o convívio social e a diversidade cultural (apesar dos conflitos decorrentes),
também foram citados entre os principais benefícios de se viver na ecovila.
Verifica-se, portanto, que viver na ecovila é um projeto filosófico, de vida, e
que há uma crítica à forma individualista de ver da sociedade contemporânea,
porém este projeto representa, ao mesmo tempo, um desafio para os membros
do grupo, justamente porque esses indivíduos são provenientes daquela
sociedade individualista e precisam estabelecer novos padrões, que não estão
definidos e não são fixos, e precisam se relacionar com a sociedade mais geral.

5. Construindo a alternativa
Além dos benefícios pessoais de se viver na Ecovila Arca Verde, os
entrevistados também falaram sobre como a comunidade se relaciona com seu
entorno e como atua efetivamente nessa proposta de transformação cultural
da sociedade. O caráter pedagógico da ecovila enquanto centro de ensino e
formação foi bastante salientado pelos entrevistados, tanto em seus cursos e
vivências ofertados à sociedade em geral, quanto nas parcerias realizadas com
escolas e instituições como UERGS, EMATER e SEMA.
Paralelo ao empenho pedagógico, percebe-se o esforço em colocar a
Arca Verde como alternativa à sociedade. Angélica crê que a Arca atua no
sentido de empoderar as pessoas que “estão buscando formas alternativas de
trabalhar de maneira mais autônoma, sem ser tão dependentes do que está
colocado, e que buscam fazer pequenas coisas por conta própria”. Marcos e
Aldo destacam a força do exemplo que a Arca Verde pode ser. Para Marcos,
a Arca “contribui para a sociedade no sentido de que mostra que existem
soluções, existem alternativas. E que essas alternativas funcionam, já foram
testadas, que é possível”. Para Aldo, a ecovila é “um exemplo de cooperação,
de pessoas vivendo juntas e cooperando. É um exemplo de organização, no
sentido dos relacionamentos, de tentar ser um ambiente mais livre, onde a
pessoa pode colocar o que está sentindo”. Angélica ressalta ainda a importância
da iniciativa individual, salientando o papel da Arca de empoderar as pessoas
nessas iniciativas.
Eu acredito que a iniciativa começa por cada um, nas suas pequenas
escolhas, porque a gente se desmotiva de fazer diferente do que todo mundo
está fazendo, porque acha que sozinho não vai fazer a diferença. Mas não
importa se tu vai fazer diferença ou não no mundo ou na sociedade, o que
importa é tu fazer diferente porque aquilo faz sentido para ti. (Angélica)
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Percebe-se, portanto, uma afinidade com a noção de “Revolução Interna”
dos antigos alternativos, a ideia de que é através da revolução interior do
indivíduo que se alcança a transformação cultural da sociedade, embora
aqui se perceba nuances mais pragmáticas que aquelas, mais voltadas à
transcendência espiritual. Marcos é objetivo em sua opinião sobre o papel da
Arca Verde na transformação da sociedade:
tu não precisa acabar com o sistema, o sistema vai acabar por si só. E a gente
só precisa criar um novo mundo, de baixo, antes que ele acabe. Porque o
sistema econômico não vai durar para sempre, isso acho que a maioria das
pessoas está sabendo, apesar de algumas pessoas dizerem que a tecnologia
sempre vai dar um jeito, de impulsionar mais e mais, mas estamos falando
de conceitos econômicos bem primitivos, de um mundo infinito em recursos,
uma lixeira infinita. Então, não dá, não tem tanto espaço. E aí que novas
ideias podem surgir, mas nem precisam surgir, porque já tem tanta ideia
ótima no mundo, soluções ótimas, só com o que temos hoje já seria possível
construir um mundo bem melhor (Marcos).

O papel da Arca seria, portanto, mostrar às pessoas que essas soluções
já existem e funcionam. Aldo, como vimos anteriormente, também compreende
a Arca como um exemplo para a sociedade. Já Angélica é menos otimista
nessa relação Arca Verde – sociedade. Ela não acredita “em um retrocesso
do sistema como ele está, e se não vamos ser extintos ou coisa assim, eu não
acho que a nossa contribuição seja impedir ou atrasar que isso aconteça”.
Para ela, o colapso de energia “já aconteceu, já está acontecendo. Mas o
sistema está dando um jeito de tapar os furos, na medida que dá vai usando
outras alternativas e tal”. Isso se daria pela capacidade de adaptabilidade do
ser humano, que faria com que as pessoas fossem se adaptando ao colapso,
mas salienta não saber “o quanto isso é bom para elas, o preço que tem essa
adaptação” (Angélica).
Percebe-se, portanto, além da noção de Revolução Interna herdada
do movimento alternativo, uma certa noção de determinismo ecológico do
colapso energético, proveniente de parte do movimento alternativo e ecológico
na década de 1970 a partir, principalmente, da grande crise do petróleo em
1973, e que se manteve presente também nas bibliografias da Permacultura
(MOLLISON; HOLMGREN, 1983; MOLLISON; SLAY, 1998).
Marcos, apesar de crer que o “sistema” acabará por si só, e acreditar no
papel da Arca em mostrar as alternativas, se mostra um pouco mais pessimista
em relação à transformação real da cultura:
Para mim, a cultura e o sistema econômico vigentes são uma coisa difícil
de mudar, porque a cultura é uma coisa que por natureza é conservadora.
[...], se a gente quer mudar nossa cultura, essa cultura patriarcal, moderna,
individualista e dominadora, começa por nós mesmos, e é bem difícil, bem
complicado. Mesmo com a intenção de mudar, tentando e fazendo milhões de
práticas, praticando a Comunicação Não-Violenta, meditação, sei lá, novas
formas de se relacionar, economicamente também, socialmente; é difícil e
complicado mudar realmente algo de base assim, lá embaixo [...] (Marcos).
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Seu otimismo sobrevive nas gerações futuras, mas sua crença no fim
autodeterminado do sistema vigente permanece:
a gente pode tentar, mas quem vai conseguir mesmo são as futuras gerações.
Se a gente plantar as sementinhas agora, assim logo... Nós como adultos,
não sei. A gente muda muita coisa, mas a base é difícil de mudar eu acho, é
possível, mas é muito difícil. Na minha visão, eu acho que o sistema vigente
não vai mudar, ele vai cair mesmo. Porque, por ser conservador, ele vai
tentar sobreviver até o fim, né, até cair mesmo (risos). É uma coisa natural,
qualquer sistema, qualquer cultura vai tentar fazer o mesmo, porque tem
um sentido de conservação interno muito forte de que isso é o certo, essa é a
única solução possível de se viver, é o modo de vida que se vai conservando.
E isso está dentro de cada um de nós (Marcos).

6 Conclusão
Neste breve artigo, procuramos aprofundar algumas reflexões provenientes
do projeto de pesquisa Contracultura, Comunidades e Ecovilas: a Arca Verde
na história do movimento alternativo no Brasil, no qual trabalhamos com a
História Oral do Instituto e Ecovila Arca Verde. Dos vários aspectos que esse
amplo campo temático nos permite aprofundar, escolhemos para este artigo
analisar, principalmente, as concepções de ecovila, comunidade e sociedade que
transparecem nas falas dos integrantes do movimento de ecovilas; a dicotomia
cidade/campo e os fatores que levam as pessoas a migrarem da cidade ao
campo e lá permanecerem; e, por fim, como os integrantes desse movimento
compreendem articular-se enquanto alternativa à sociedade, percebida por
eles como individualista, urbanizada, industrializada e causadora de diversos
males – econômicos, sociais, ambientais e espirituais.
Em uma relação conflituosa com o conceito institucional de ecovila,
percebemos como os entrevistados apropriam-se de forma bastante individual
do conceito, por vezes distanciando-se completamente. Percebemos, em suas
falas, como a vida em ecovila é associada ao ideal de vida comunitária, oposta
à vida individualista e competitiva da sociedade. A dicotomia campo/cidade
aparece na mesma linha, onde o campo é associado à comunidade, à natureza
e à saúde, enquanto a cidade é associada à sociedade, onde a vida muitas
vezes simplesmente “não faz sentido” para os integrantes do movimento de
ecovilas.
Percebemos, também, como os entrevistados compreendem articular-se
em uma experiência que se constitui efetivamente em alternativa à sociedade.
O caráter pedagógico e a força do exemplo foram salientados nas falas, ao
lado das noções de Revolução Interna e de determinismo ecológico do colapso
energético que levaria a sociedade, urbana e industrial, a um fim próximo e
determinado.
Compreendemos, por fim, através das falas dos entrevistados, que,
embora se tratem de seres humanos complexos e bastante diversos entre si,
há um discurso comum no grupo. Percebemos uma visão otimista em relação
a suas práticas e aos benefícios que a Arca traz tanto a eles próprios quanto à
sociedade. Compreendemos isso como inerente a um esforço de legitimar suas
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práticas de vida e sua comunidade, buscando defendê-la como alternativa
eficaz a um modo de vida que eles compreendem como nocivo às pessoas e à
natureza.
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DIFERENTES MODOS DE SER: AS RELAÇÕES DOS GUARANI
E JESUÍTAS COM O AMBIENTE OCUPADO EM TERRITÓRIOS
DAS BACIAS HIDROGRÁFICAS DOS RIOS TAQUARI E JACUÍ
(SÉCULO XVII)1
Tuani de Cristo2
Luís Fernando da Silva Laroque3
Neli Teresinha Galarce Machado4

INTRODUÇÃO
A questão indígena e os estudos ambientais atualmente integram uma
das principais pautas das pesquisas acadêmicas, devido a constante luta dos
indígenas pela reterritorialização dos seus antigos territórios e a constante
desapropriação que estas etnias continuam sofrendo. As relações com a
terra fundamentam estes grupos nos momentos de luta contra os não índios,
demonstrando que o território tem importância sócio-cosmológica para eles,
o que difere do “branco” que historicamente impacta de forma muito mais
destrutiva nos ambientes em que vive.
O presente estudo tem como foco as relações entre Guarani e jesuítas em
territórios dos rios Jacuí e Taquari no século XVII, entre 1627 e 1636, durante
o estabelecimento das primeiras alianças entre esta etnia e a Companhia de
Jesus. Ao analisar as cartas ânuas referentes a estas primeiras incursões
da Companhia de Jesus em territórios do atual Estado do Rio Grande do
Sul, foi possível perceber que europeus e indígenas tinham lógicas distintas
de significação do que era uma terra “ideal” para viver. Neste cenário, o
problema deste trabalho visa compreender quais eram os territórios “ideais” de
ocupação para os Guarani e jesuítas. O objetivo do presente artigo é analisar
duas situações de discordância entre Guarani e jesuítas em territórios do rio
Taquari e Jacuí no século XVII.
A metodologia utilizada neste estudo fundamenta-se em uma análise
qualitativa e descritiva, com uma abordagem etnohistórica das fontes.
A etnohistória é caracterizada por analisar a questão indígena através
da interdisciplinaridade, relacionando diversas áreas, como a História,
1
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Arqueologia, Antropologia e Sociologia (CAVALCANTE, 2011; LAROQUE et. al.,
2015).
A documentação utilizada baseia-se em cartas ânuas do século XVII,
disponíveis na Coleção de Ângelis que abordam as reduções fundadas na
Província do Tape entre 1633 e 1635. Esta pesquisa se utiliza de revisões
bibliográficas referente a cultura Guarani pré-contato com os europeus e
bibliografias que abordam as Companhia de Jesus e o seu projeto na América.
E para fundamentar a discussão sobre as diferentes concepções de territórios
são utilizados teóricos, tais como Little (1994) e Seeger e Castro (1979) que
abordam a questão.

A ORGANIZAÇÃO SÓCIO-CULUTURAL E RELAÇÕES DOS GUARANI COM O
TERRITÓRIO E OS CONTATOS COM ACOMPANHIA DE JESUS
Os Guarani expandiram-se a partir de territórios localizados próximos a
Bacia Hidrográfica dos rios Madeira-Guaporé, por consequência do crescimento
demográfico e a necessidade de novas terras (NOELLI, 1999/2000). Neste
processo de expansão territorial os Guarani estabeleceram-se acerca de 2000
anos em áreasque atualmente estão sob jurisdição do Estado do Rio Grande
do Sul (NOELLI, 1993; ROGGE, 2004).
Conforme Rogge (2004) a expansão da tradição ceramista Tupiguarani5
para os territórios do Rio Grande do Sul ocorreu em três estágios. Em um
primeiro momento, por volta do início da Era Cristã, os Guarani se estabeleceram
nas várzeas mais férteis próximas aos rios de grande porte, como o Uruguai,
Ijuí e Jacuí. No segundo estágio de ocupação, por volta dos séculos IX e XIII
os grupos se expandem para as várzeas férteis do lado esquerdo do rio Jacuí,
expandindo-se ainda pela faixa costeira, ocupando as matas da Serra do
Sudeste e alguns locais florestados da costa ocidental da Lagoa dos Patos. Na
terceira etapa, ocupariam as áreas mais afastadas dos rios de grande porte,
deste modo, por volta dos séculos XV e XVI já estariam estabelecidos nas
áreas florestadas dos vales fluviais e na faixa litorânea (ROGGE, 2004).
No que se refere aos territórios do rio Taquari, conforme datações dos
sítios arqueológicos da região é possível afirmar que a ocupação Guarani nestes
espaços ocorreu no terceiro estágio apontado por Rogge (2004) (KREUTZ,
2014 et. al.). Em pesquisa realizada no sítio RS-T-114, localizado no sul da
Bacia Hidrográfica do rio Forqueta, Schneider (2014) aponta que o local foi
ocupado durante a terceira etapa de expansão dos Guarani. Além disso, foi
possível perceber que este sítio teve uma longa e contínua ocupação Guarani
que perdura até o século XVII, período em que espanhóis e portugueses
adentravam os territórios do Rio Grande do Sul (SCHNEIDER, 2014). A partir
disso, demonstra-se que os Guarani já estavam estabelecidos neste espaço
precedente a chegada dos europeus, áreas onde viviam conforme o seu
ñandereko.

5

Os “Guarani” pertencem à Tradição Cerâmica Tupiguarani.
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Como é possível perceber a movimentação Guarani ocorria a partir de
territórios próximos aos principais rios, neste sentido, Rogge (2004) salienta
que os principais sítios arqueológicos relacionadas a Tradição Tupigurani estão
localizados nas proximidades da Bacia Hidrográfica do Prata (Paraná, Uruguai
e Paraguai) e menores como a Bacia do rio Jacuí. Com base nestes dados é
possível fazer relações com a cosmologia Guarani, conforme Tommasino (2008)
os membros desta etnia procuram estar próximos as águas em movimento,
pois acreditam que a água parada pode atrair espíritos maus e trazer doenças
para o grupo. Além da questão cosmológica, os rios também são uma via de
transporte para outros locais e de subsistência.
Ainda sobre o ambiente escolhido pelos Guarani para estabelecer os
seus Tekohá, Rogge (2004) demonstra que há uma intensa relação da Tradição
Tupiguarani com um tipo especifico de ambiente ecológico, caracterizadas por
vales de rios, Floresta Estacional Decidual e Semidecidual. Conforme Noelli
(1999/2000) os Guarani caracterizam-se por serem autônomos em relação às
ofertas do ambiente, visto que, realizavam o transporte de plantas ao realizar
a expansão territorial, por meio, deste manejo florestal e da agricultura os
Guarani mantinham sua estabilidade alimentícia e medicinal.
Nestes ambientes os Guarani exerciam o seu ñandereko (modo de ser), por
meio, de suas organizações sociopolíticas e exploração econômica. A definição
e domínio dos seus territórios ocorria através de categorias organizacionais
das parcialidades: Guará, Tekohá e o Teiî (NOELLI, 1993; SOARES, 1997).
O Guará é caracterizado por ser uma grande área territorial, geralmente
delimitada por rios, onde os Guarani estabeleciam seus Tekohá e suas áreas
de roça, coleta, caça e pesca (SUSNIK. 1982 apud NOELLI, 1993). O Guará
possuía uma liderança principal, um cacique entre caciques, denominada de
Mburivichá (MONTOYA, 1639).
Os Guará eram subdivididos em Tekohá, unidades socioeconômicas
aliadas, isto é, eram as aldeias (NOELLI, 1993; SOARES, 1997). Os Tekohá
eram áreas delimitadas por rios, arroios ou colinas, formando um espaço
que geralmente era ocupado apenas pela parcialidade local. Cada Tekohá
era formado por três espaços fundamentais para os Guarani exercerem o
seu ñandereko, o local da aldeia, a roça e a mata (NOELLI, 1993). Conforme
Montoya (1639) cada Tekohá possuía um Tuvichá como liderança política
principal.
Por fim, os Teiî ou casas comunais formavam os Tekohá, categoria
que demonstra a família patrilinear, reunidas em torno de uma liderança.
Conforme Soares (1997) ao ser realizado um casamento entre os Guarani era
comum que o noivo se mudasse para a casa da noiva e ficasse sob a proteção
do sogro, contudo se o noivo tinha mais prestigio do que o sogro era a noiva
quem se mudava, ou seja, a sociedade Guarani não era patrilinear e nem
matrilinear, mas sim fundamentada no prestígio.
Era através das relações consanguíneas e da reciprocidade que estas
categorias organizacionais se mantinham. A reciprocidade era fundamental
para a manutenção do ñandereko Guarani, sendo reafirmada cotidianamente
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através de atividades coletivas como a caça, pesca, abertura de roças e
construção das casas (SOARES, 1997). Por meio, destas relações sociais e
categorias espaciais os Guarani estabeleciam-se em seus territórios que
além de possibilitar a subsistência do grupo, necessitava abranger questões
cosmológicas.
Neste contexto, os europeus chegam aos territórios que atualmente
configuram o Brasil. A partir do Tratado de Tordesilhas (1494) a Coroa
Portuguesa e a Coroa Hispânica dividem as terras da América, de modo que
as terras situadas ao sul do Brasil pertenciam a Espanha até meados do
século XVIII. As terras que foram delegadas as duas Coroas estavam ocupadas
por centenas de sociedades indígenas, de modo que para os espanhóis se
expandirem e explorar estas terras teria que ser através de alianças ou
deflagrações de guerras contra estas populações.
Conforme os espanhóis avançavam em territórios indígenas para explorar
suas terras, algumas parcialidades indígenas começaram a se revoltar, desta
forma, o Governo Provincial do Paraguai6 visando a proteção destes colonos,
solicitou a Companhia de Jesus que adentrasse estes territórios para reduzir
os indígenas (GARLET, 1997). A partir disso, a Companhia de Jesus atuando
em cinco frentes missionárias: Paraguay, Guayrá, Itatim, Uruguai e Tape inicia
o seu processo de catequização dos indígenas, reduzindo-os e assim tornando
estas terras mais acessíveis aos não índios (BECKER, 1992).
O foco do presente trabalho está situado na Província do Tape,
especificamente na redução de Santa Teresa, situada próxima ao rio Jacuí e
na parcialidade Guarani liderada pelo MburuvicháNaee, localizada próxima ao
rio Taquari. A Província do Tape, ao norte e leste, tinha como limite o curso
do rio Jacuí até a Lagunados Patos. Já ao sul e oeste, a Província do Tape
limitava-se da Província do Uruguai, pela Serra Geral até à nascente do rio
Jacuí (PORTO, 1954).
Conforme Becker (1992) ao adentrar os territórios indígenas, os
missionários estabeleciam contatos em primeiro lugar contato com as
lideranças, o objetivo era formar alianças para reduzi-los e catequizá-los. No
ano de 1632 o padre Francisco Ximenez forma uma aliança com a parcialidade
Guarani liderada pelo TuvicháQuarae, fundando a redução de Santa Teresa
nas cabeceiras do rio Jacuí (CARTA, Ânua de 1633b In: CORTESÃO, 1969).
Entretanto, esta redução permaneceu um longo período sem a presença
de padres que os visitavam esporadicamente, pois a área onde estava situado
este pueblo era de difícil acesso para os missionários, consequentemente o
padre Pedro Romero solicita ao padre Ximenez que realize a transferência
desta redução (CARTA, Ânua de 1633a In: CORTESÃO, 1969).
Muchotiempoestuboestareduccionconmucha
gente
y
sin
padres
sustentandoselosYndioscon solo eldeseo de tenerlos y conla visita que
los Padres de los Apostoles y S. Carlos de quando en quando leshazian.
estabapuestaestareduccionenla entrada de un monte grandioso que
6

Região banhada pelos rios Paraguai e Paraná.
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llamanlosYndios em sulenguaelybitiru, sitio muycommodo y a proposito
para reduccion; pero fuefuerzadejallo por otro mas comodo y util para
losYndios y de menos trabajo para los Padres (CARTA, Ânua de 1633b In:
CORTESÃO, 1969, p. 90, grifo nosso).

Seguindo as ordens de seu superior padre Ximenez tenta convencer
a parcialidade de Quarae que a transferência de territórios traria maiores
benefícios ao grupo, o que não foi bem aceito incialmente:
[...] Parti como v. Reverencia me mandó a visitar a Santa teresa y llegue
a tambuentiempo que conlagraciadel senhor, efetue lamudanzadelpueblo
y aunqueestabarehaziala parcialidade delcaziqueQuarae por el amor
de sutierra y por averledicho que tambientendria Padres alli, con todo la
venci y desengane dizendoles como no avia tantos Padres que pudiessen ir a
sutierra (CARTA, Ânua de 1633b In: CORTESÃO, 1969, p. 90, grifo nosso).

Mesmo que inicialmente Quarae e sua parcialidade não estivessem
seguros dos benefícios desta transferência, o padre os “convence” e eles
mudam de territórios. Nestes dois trechos grifados da Carta Ânua de 1633b
é possível perceber que o padre Ximenez se contradiz, pois ele afirma que a
terra para onde estavam se transferindo era mais útil e cômoda para os índios,
contudo ele mesmo afirma que Quarae não desejava sair de suas terras, por
“amor a sutierra”.
O que fica implícito é que os benefícios desta transferência seriam maior
para os padres, visto que, conforme descrito na referida Carta ao ser transferida
para as cabeças do rio Jacuí, um local que além de ser mais acessível aos
padres, também estava próximo a uma grande quantidade de pinheiros
(Araucaria angustifólia) que produzem frutos que servem de alimento. Além
disso, este “novo” território estava próximo aos ervais (IlexParaguariensis)
naturais muito utilizadas pelos Guarani:
Tieneotracommodidadel sitio desta reduccion, q no hazepocoapetecible a
losYndios y es estar junto alayerba que losnaturalesllamanCoguai de que
generalmente usa toda esta nacion Guarani y sinella parece no puedenvivir
(CARTA, Ânua de 1633b In: CORTESÃO).

Estes elementos justificam a necessidade dos jesuítas de transferir a
redução de Santa Teresa para as cabeceiras do rio Jacuí, mesmo que para
as parcialidades envolvidas a permanência em seus territórios seria mais
interessante. Entretanto, algumas ressalvas precisam ser feitas neste caso,
primeiro, as dificuldades de movimentação nestes territórios alegadas por
Romero e Ximenez, não podem ser vinculadas aos Guarani, visto que eles se
locomoviam e tinham conhecimentos destes territórios há milhares de anos.
Outro elemento importante a ser destacado é que a presença ou não
destas parcialidades próximas aos ervais e às Araucárias não pode ser
indicativo de uma possível falta de alimentos em seus “antigos” territórios,
visto que, conforme já citado anteriormente, os Guarani eram horticultores
e tinham grande conhecimento de plantas, remanejando plantas conforme
as suas necessidades (NOELLI, 1993; NOELLI, 1999/2000). Neste sentido,
destacamos que por mais que os Guarani exercessem práticas de manejo
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florestal a diversidade era mantida, pois conforme Worster (2002), é possível
perceber que associedades denominadas de tradicionais, situação que
se apresenta a sociedade Guarani, fundamentavam-se na subsistência,
consequentemente as modificações no ambiente não geravam consequências
negativas a natureza. Portanto, a justificativa de que a nova localidade traria
mais benefícios aos Guarani devido a proximidade destas plantas também não
é plausível quando analisado aspectos do ñandereko Guarani.
O segundo caso analisado é o do MburuvicháNaee contado pelo padre
Ximenez em uma visita deste aos territórios onde estavam localizadas suas
parcialidades. No ano de 1635 o padre Francisco Ximenez realiza uma incursão
aos territórios próximos ao rio Taquari, partindo da redução de Santa Teresa:
Parti a 3 de Enero deste ano enprosecucion de lo q el Padre Provincial
me dexó ordenado, a hazer una entrada a esta infedelidad para
proponerleslapalabradelSeñor y procurar se reduxessen [...] (CARTA, Ânua
de 1635 In: CORTESÃO, 1969, p. 97).

Conforme relatado por Ximenez sua viajem durou 24 dias. Em sua
descrição o padre destaca que haveria nestes territórios cerca de dois mil
índios para reduzir, localizados em três áreas denominadas de Capyi e Yuyisti,
descritos como morros próximos ao rio Taquari, a terceira área estaria situada
no início do rio das Antas (CARTA, Ânua de 1635 In: CORTESÃO, 1969).
Nestas áreas estariam localizadas parcialidades dispostas a ter uma redução
em suas terras, contudo estes territórios não agradavam ao padre Ximenez.
[...] enestostrespuestosen particular hallegrannumero de gente junta,
y conincreibledesseo de que les levantasse Cruz. pero no nos esta a
cuentoporqlatierra es fragossissima, sus caminosinfernales, no ai campo
donde tener 4 bacas [...] (CARTA, Ânua de 1635 In: CORTESÃO, 1969, p.
97).

A partir disso, Ximenez convidou estes caciques e suas parcialidades para
que fossem a redução de Santa Teresa, convencendo-os de que suas terras não
seriam propicias para fundar uma redução. No que se refere as parcialidades
que se encontravam localizadas próximas ao rio Taquari, Ximenez descreve
que estes estavam poucos dispostos a conversas com ele, por isso, procurou
conversar com os Tuvichá mais importantes, alguns aceitaram e outros não
(CARTA, Ânua de 1635 In: CORTESÃO, 1969). Próximos ao rio das Antas
e o Tequijiy estava localizada a parcialidade do MburuvicháNaee que havia
demonstrado interesse em ter uma redução no local:
Entre el Tequijiy y Mboapari sobre el Tebiquari, y los montes a dentro,
donde es principal Naee, a quienembie a hablar a V. Rª. al Piratini, (aunq por
tardar V. Rª. sebolviosinhazerlo) ai mucha gente, y estaban, em q les avia
de levantar a Cruz. yoles propus las difficultades, q avia, y que si querian
tener Padres saliessen desta parte deste monte [...] (CARTA, Ânua de 1635
In: CORTESÃO, 1969, p. 98).

Conforme descrito na referida documentação embora tenham
demonstrado interesse em realizar alianças com os jesuítas, estas parcialidades
lideradas por Naee não aceitaram sair de seus territórios. Todavia, Ximenez
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descreve que é possível que em breve estes grupos tenham que deixar suas
terras, devido ao mal que lhes espera.
Neste caso, novamente a justificativa para convencer os indígenas
a transferirem-se de territórios para áreas que agradassem aos padres é a
dificuldade de acesso a estas terras, assim como terrenos pedregosos, onde
não se poderia criar um grande número de gado vacum (Bostaurus) e nem
mesmo ter suas chácaras. Entretanto, a região que abrange os territórios do
rio Taquari possui características físicas propícias para o estabelecimento dos
Guarani, caracterizando-se por suas planícies férteis e presença de rios de
pequeno porte e arroios (KREUTZ et. al., 2014).
Conforme descrição de Kreutz et. al. (2014, p. 49) a fisionomia dos
territórios constituintes da região que atualmente é denominada de Vale do
Taquari se modifica da margem esquerda para a direita, fazendo com que
as planícies de inundação se tornem “[...] menores e estreitas formando
vales encaixados sem a presença de várzeas”. Já o sul do Vale do Taquari é
caracterizado por planícies de grande extensão (KREUTZ et. al., 2014).
Compreendemos que é possível que a localização em que estava situada a
parcialidade de Naee e dos demais Tuvichá descritos estivesse ao norte do Vale
e à margem esquerda, onde os territórios são menores e estreitos. Todavia, os
ambientes escolhidos por estes grupos Guarani para se estabelecer abrangiam
as características necessárias para que dessem continuidade ao ñandereko.
Figura 1: Mapa das Bacias Hidrográficas dos rios Jacuí e Taquari-Antas
demonstrando as possíveis localizações das lideranças Guarani Quarae e
Naee e da redução de Santa Teresa

Fonte: Elaborado pela autora.
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Neste caso, é preciso compreender que a concepção de território ideal
para os indígenas é distinta da lógica dos europeus, conforme Seeger e
Castro (1979) para as sociedades indígenas a terra envolve outros aspectos
além da questão econômica que geralmente é que os não índios mais levam
em consideração. Para os indígenas a questão mítica e a memória de seus
antepassados relacionadas aos locais escolhidos é levado em consideração no
momento de escolha, portanto não é qualquer terra que pode ser ocupada por
estes grupos (SEEGER E CASTRO, 1979).
As parcialidades Guarani lideradas por Quarae, Naee e os demais
Tuvichás próximos ao rio Taquari demonstram esta lógica sócio-cosmológica
referida por Seeger e Castro (1979) ao não aceitar, ao menos inicialmente, a
transferência de seus territórios. Já para os padres, a busca do local ideal
para fundar as reduções seguia a lógica europeia de enxergar a terra como
algo que deve produzir e garantir não somente a subsistência do grupo, mas
de ter em estoque. Ainda sobre a territorialidade indígena, Paul Little (1994)
compreende que os grupos humanos se baseiam na construção da memória
coletiva para localizar e identificar os espaços destes grupos, fundamentados
em seus mitos de origem que geralmente referenciam estes locais.
As reduções caracterizam-se por este objetivo de inserir os indígenas na
lógica do colonizador europeu, isto é, a ideia de civilizar. Com vista a alcançar
este objetivo, os jesuítas inserem nas reduções a ideia de roça coletivas
dentro dos domínios destas, além disso, a produção de alimentos em maiores
quantidades fundamentava as trocas entre as reduções quando faltava
alimentos em alguma (BAPTISTA, 2015). Contudo, conforme o referido autor a
adesão indígena as roças nas primeiras reduções foi pequena, principalmente
na Província do Tape, os padres não tinham alimentos nem para o seu sustento.
Esta é uma estratégia utilizada pelos padres para que os Guarani não fossem
para as suas roças em meio as matas, pois este era um espaço do “pecado”.
A inserção do gado neste período colonial também segue esta premissa,
pois os europeus acreditavam que oferecer gado aos índios era uma forma
de civilizá-los na medida em que eles estariam domesticando animais e não
convivendo com eles de modo “selvagem” (THOMAS, 2010). Embora, no período
destas primeiras reduções as estâncias ainda não sejam características destes
espaços, a criação de gado neste momento é realizada em pequena escala
quando comparado com a segunda fase das missões jesuíticas.

CONSIDERAÇÕES FINAIS
A partir destes dois casos analisados compreendemos que a lógica de
escolha dos territórios era distinta entre Guarani e jesuítas, os primeiros
buscavam terras que atendessem as regras do ñandereko, onde pudessem
realizar suas práticas econômicas, sociais, políticas e cosmológicas. Já os
padres desejavam terras que atendessem a lógica econômica das reduções e
praticidade da movimentação entre elas.
Para interpretar os diferentes desfechos das negociações entre Ximenez
e os grupos de Quarae e Naee é preciso compreender os contextos vivenciado
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por ambos, visto que, a cultura é dinâmica e se ressignifica conforme as ações
dos sujeitos e o momento vivenciado, reelaborando as ações envolvendo as
identidades indígenas(ALMEIDA, [2003], 2013). O fato da parcialidade de
Quarae ter aceitado se transferir após insistência de Ximenez, demonstra que
para eles naquele momento a continuidade da aliança era a melhor estratégia.
Já para a parcialidade de Naee a transferência não era algo interessante para o
momento, principalmente porque era o primeiro contato com os missionários, o
que se distingue da situação de Quarae que já tinha relações com a Companhia
de Jesus por pelo menos um ano.
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6 História do crime, da polícia, das
práticas de justiça e suas fontes
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CONFLITOS E DESENTENDIMENTOS EM ESPAÇOS DE LAZER E
SOCIABILIDADE: A VIOLÊNCIA EM UMA REGIÃO DE IMIGRAÇÃO
ALEMÃ DO SUL DO BRASIL
Caroline von Mühlen1

Introdução
No dia 1º de abril de 1846, através da Lei Provincial número 4, a Capela
Curada de São Leopoldo foi elevada à condição de Vila. Ao tornar-se Vila, São
Leopoldo não só desmembrava-se do território de Porto Alegre, como também
deixava de submeter-se política e administrativamente à capital da província
do Rio Grande do Sul.2 Dessa forma, cabia à nova Vila e aos habitantes do
município “fazer a Cadeia e construir ou comprar o edifício que deve servir
de casa da Câmara”3, ou seja, instituir um aparato político-administrativo e
jurídico que incluía a criação de uma Câmara Municipal com espaço para a
realização das “sessões da Câmara Municipal, Júri, audiência dos Juízes e
aula de instrução primária” (MOEHLECKE, 1978, p. 86), uma Cadeia Municipal,
cargos políticos e uma legislação para controlar as ações cotidianas das
pessoas.Assim, nesse mesmo ano foi instalado o Tribunal do Júri, que era
um órgão local formado por um Conselho ocupado por pessoas da própria
comunidade, e presidido pelo Juiz de Direito, ou seja, foi criado para que a
comunidade de determinado lugar “julgasse os fatos cometidos pelo que era
aceitável ou não para aqueles que iriam continuar a conviver” com o réu que
havia desrespeitado a lei. Dessa forma, o réu não era julgado por um Juiz
Togado, mas por “pessoas idôneas da cidade em que foi cometido o crime,
que decidirão se o fato praticado (...) deve ser punido com o recolhimento ao
cárcere ou não” (CARVALHO, 2009, p. 95).
Levando em consideração os aspectos do contexto local de São Leopoldo,
cuja maioria dos habitantes vivia nos distritos e se dedicava a agricultura
e/ou artesanato, a hipótese inicial era de que o número de crimes contra
a propriedade fosse mais expressivo (contabilizou-se apenas 8 processos,
totalizando 8%), no entanto, possivelmente muitos casos envolvendo invasão
e destruição de propriedade, problemas com medição e divisa de terras,
furto ou roubo de alimentos, animais e outros não foram registrados como
crime contra a propriedade, uma vez que os problemas e os conflitos foram
resolvidos através do uso da violência, sendo, pois, denunciados como crime
1
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Associação Nacional de Pesquisadores da História das Comunidades Teuto-Brasileiras e
coordenadora do GT Estudos Étnicos e Migrações da ANPUH-RS. Email: carolinevm7@
gmail.com.
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contra a pessoa, correspondendo a quase 90% da amostra. Os crimes contra
a pessoa ou “crimes de sangue”, como define Carlos Antônio Costa Ribeiro,
correspondem principalmente aos homicídios, às tentativas de homicídios
e aos ferimentos ou à agressão física. As provas daquilo que ocorreu eram
observadas em feridas e marcas no corpo da própria vítima, sendo estas
descritas nos laudos médicos e periciais (exame de auto de corpo de delito),
inclusas no processo criminal.
As motivações apresentadas pelas partes envolvidas nos crimes contra
a pessoa (87), contra a propriedade (8) e contra a ordem pública (2), podem
ser caracterizadas de duas formas distintas: de um lado, temos os conflitos
que emergiam no momento em que ocorria a questão e, de outro, motivado
por questões anteriores. Pelos dados levantados nos processos criminais, as
razões para a eclosão súbita ou o conflito direto (agredir, ferir ou matar) entre
as partes podia ser motivado pela bebedeira, provocação de uma das partes,
através de desafios, insultos, rixas e divergências, decorrente de razões fúteis
e corriqueiras do cotidiano, em defesa da honra individual e da família, em
defesa própria ou de outro indivíduo. Assim, os temas alegados iam desde o
incômodo com brincadeiras, ser injuriado e insultado com palavras ofensivas,
andar fardado, até o fato de ter matado algum animal, invadir a propriedade
alheia, abrir e fechar caminhos.
Dos 97 processos criminais localizados, 49 ocorreram num local restrito
de pessoas, configurando-se, frequentemente, nos lares e propriedades dos
réus e/ou das vítimas e 30 ocorreram nos espaços públicos. Locais como salão
de baile, venda ou casa comercial e outros espaços permitiam a circulação
e expressão mais livre das pessoas, bem como um momento de alívio das
tensões reprimidas na vida cotidiana (FAUSTO, 1984, p. 122). Era nesses
ambientes que frequentemente os homens costumavam se reunir “ao redor de
uma mesa ou encostados no balcão, sempre sorvendo goles de café, cachaça,
cerveja ou algum vinho barato”. Em A distinção crítica social do julgamento,
Pierre Bourdieu (2007, p. 173) aponta que “o bar não é apenas o local que
se vai beber, mas para beber em companhia e em que é possível instaurar
relações de familiaridade baseadas na suspensão de censuras, convenções e
conveniências que devem ser respeitadas na troca com estranhos”. Entretanto,
é lícito destacar que era também nesses mesmos locais de distração que ora
“se afogavam as mágoas da luta pela vida e se entorpeciam os corpos doloridos
pelas horas seguidas do labor cotidiano”, ora surgiam e se desenrolavam
confrontos, rixas, desentendimentos e acertos de contas pelos mais variados
motivos.
O presente artigo procura enfocar a estratégia acionada por alemães,
seus descendentes e nacionais para resolver os desentendimentos e conflitos
vivenciados no cotidiano e nos espaços públicos, ou seja, no interior da casa
comercial ou venda, durante os jogos de cartas, enquanto ocorria um baile
público nesse mesmo estabelecimento comercial e/ou durante corridas de
cavalo, que podiam resultar em homicídios, tentativas de homicídios, agressões
físicas e ferimentos. Os casos que mostraremos a seguir revelam os motivos
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e as reações dos envolvidos diante de situações consideradas intolerantes e
provocativas nestes estabelecimentos.

Quando os espaços de sociabilidade se tornam um local de conflitos e
violência
Os conflitos ocorridos no interior da casa comercial (onde frequentemente
reuniam-se para beber, conversar, jogar cartas, negociar ou participar
de um baile público) e/ou durante corridas de cavalo constituíam-se no
segundo local privilegiado para a ocorrência de conflitos interpessoais em
São Leopoldo, durante o século XIX.A casa de negócio ou venda não tinha
somente função comercial, os processos criminais demonstram que este
estabelecimento também servia como moradia para o proprietário e a sua
família, mas, sobretudo, era utilizado como um espaço de sociabilidade, pois,
junto a essa casa de negócio, podia haver um salão de baile. Esse espaço era
muito comum no mundo colonial, tanto na sede/termo quanto nos distritos,
e era frequentado, preferencialmente, por homens que se reuniam para beber,
jogar cartas, conversar sobre assuntos distintos e dançar. Concordamos com
Carina Martiny (2010, p. 272), quando enfatiza que “os bailes constituíam
um dos principais eventos sociais que movimentavam a sociedade local”. A
elite e outros setores da população frequentavam esses espaços, fosse para
comprar e vender o excedente, estabelecer algum tipo de relação, trocar ideias
e saber das novidades, divertir-se, jogando carta e frequentando os bailes
públicos. O viajante argentino Juan Maria Gutiérrez (2011, p. 32), ao visitar
São Leopoldo no ano de 1844 destaca que em quase todos os domingos os
colonos se reuniam para dançar no final da tarde “em uma casa preparada
para isso, e dura o barulho até depois da meia-noite”.
Esse modelo de estabelecimento comercial ocupava um lugar de destaque
no cenário colonial, pois “constituíram-se numa das peças-chave para o
desenvolvimento da Colônia Alemã”, além disso, a venda também foi “um
locuscolonial privilegiado, onde o vendeiro e o freguês negociavam, repartiam
novidades e tomavam partido nas mais diversas situações” políticas, religiosas
e sociais (WITT, 2008, p. 14-15).4 Nas vendas ou casas de negócio, havia
uma variedade de produtos e se comercializava de tudo, como, por exemplo,
gêneros agrícolas como milho e feijão, além de produtos agromanufaturados
como banha, farinha, aguardente. Havia um grande sortimento de produtos
originários do interior da colônia, mas também não podiam faltar os produtos
adquiridos na capital da província. Janaína Amado (2002), destaca que a

4

Grifos do autor.
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loja comercial5 surgiu logo depois que os imigrantes venceram as primeiras
dificuldades.6O vendeiro ou negociante, além de controlar a vida das pessoas
da comunidade local, manter contato com a capital da província, com certeza,
era a única pessoa que sabia de tudo o que ocorria na região, naquilo que
tange à política, à economia e à religião. Por isso, com frequência ele era
inquirido para depor sobre algum acontecimento, mesmo que nem sempre
presenciasse o fato ou soubesse por “ouvir dizer”. De acordo com Ângela Sperb
(1987, p. 18),
sem nenhuma dúvida era o vendeiro a pessoa mais bem informada de
toda a região e também aquele que de uma certa forma podia decidir sobre
os destinos de um grande grupo de pessoas. Era ele que estabelecia as
regras nas transações comerciais com os colonos. Era ele que direta ou
indiretamente se comunicava com São Leopoldo e Porto Alegre e de lá trazia
toda a sorte de novidades. O vendeiro sabia de tudo e de todos. O estar
bem informado, acrescido do controle econômico que exercia, faziam-no um
sujeito de prestígio e poderoso na povoação. Prestígio que uma certa forma
o próprio Código Comercial do Império lhe proporcionava. Poder, sobretudo
econômico, que lhe advinha através do controle da atividade comercial que
lhe revertia na forma de concentração de riqueza.

Constatamos, através dos processos criminais, que a venda era um
espaço frequentado por muitas pessoas de distintas classes sociais, sendo os
bailes e as reuniões “uma de suas principais atividades sociais” (GRÜTZMANN,
2008, p. 66), onde alguns procuravam manter e ampliar suas redes sociais e
outros resolver as suas divergências. Miquéias Mugge(2012, p. 155), define
muito bem a importância da venda para os imigrantes. “As vendas, lugares
onde pessoas se encontravam, tomavam partido das situações políticas
imperiais, provinciais e municipais, negociatas eram fechadas, acordadas e
descumpridas. Ali homens eram assassinados quando jogavam bilhar7; local
para onde corriam os descontentes espalhar notícias frescas”, mas também
5

Baseada no Relatório do Inspetor José Thomaz de Lima, de 1829, Janaína Amado destaca
que a primeira loja comercial – venda – que surgiu no núcleo colonial foi do colono Ignácio
Rasch. Na nota 12, a autora cita: “Assim o inspetor da Colônia se referiu em 1829 ao
primeiro comerciante de São Leopoldo: ‘...o colono Ignácio Rasch, que como tem uma
venda e algumas patacas todos se ligam a ele, e por isso se vai fazendo de dia em dia
mais atrevido, sem respeitar a Lei e nem pessoa alguma...’ (AH, Colonização, Códice 289,
Relatório do Inspetor José Thomaz de Lima, 1829)” (AMADO, 2002, p. 67). Ângela Sperb
afirma que o vendeiro era a pessoa mais bem informada do núcleo colonial, respeitada
porque estabelecia as regras das negociações e também podia decidir o destino de muitas
pessoas, pois tinha muita influência.

6

“Quando as primeiras dificuldades foram vencidas, os imigrantes passaram a plantar
também produtos europeus, como centeio, trigo, batatas. Os poucos excedentes iniciais
foram trocados entre os próprios colonos, mas à medida que aumentavam as colheitas
e a situação melhorava, fazia-se necessário escoar a produção para mais longe e trocar
os produtos por outros, agrícolas ou não, que o colono não produzia (sal, café, vinagre,
pólvora, etc.)” (AMADO, 2002, p. 36).

7

Cita o processo criminal acerca da morte do Capitão João Bento Alves que ocorreu no
ano de 1848, no interior da casa de negócios de João Veck, enquanto todos se achavam
“entretidos com o jogo de bilhar, que ali existia”. As investigações concluíram que o
mandante do crime foi Tristão José Monteiro, por intermédio do seu escravo Antônio, que
desferiu um tiro que adentrou o estabelecimento comercial pela janela da Rua Formosa,
atingindo o Capitão (MUGGE, 2012, p. 155).
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podiam ser agredidos e feridos durante ou depois de um jogo de cartas, como
sugere o exemplo a seguir.
Por volta das 6 horas da tarde, do dia 18 de setembro de 1863, o Tenente
Guilherme Blauth8foi gravemente ferido por um tiro de arma de fogo disparado
pelo “delinquente”9 Capitão José Bento Alves, na época, com 42 anos de idade,
natural da Freguesia de Santa Ana do Rio dos Sinos, filho do Major Manoel
Bento Alves10, agente exponencial na história da região, e residindo no 4º
Distrito de São Leopoldo, Picada dos Dois Irmãos. O motivo da tentativa de
homicídio perpetrado contra a vítima decorreu de uma desavença (troca de
cartas) ocorrida durante um jogo “que os alemães chamam de 66”.
No auto de perguntas, o Tenente Blauth diz que estava na casa de negócios
de Henrique Pedro Land, no dia dezoito de setembro, quando foi atingido por
um tiro de pistola disparado pelo Capitão José Bento Alves. O autor alega que
o motivo para tal ato deveu-se porque o réu não queria pagar a quantia em
dinheiro que devia ao ofendido. Dando prosseguimento ao processo criminal,
foram chamadas nove testemunhas. Todas elas eram de origem alemã, e por
isso solicitam à Justiça um intérprete (Valentim Geyer e Nicolau Stumpf) para
responderem às perguntas apresentadas pelo Juiz. Com exceção de Pedro
Wolf e Henrique Pedro Land, negociantes e donos de casas de negócios (locais
frequentados pelas partes antes da tentativa de morte), as demais testemunhas
classificaram-se como lavradores. Ao serem questionados sobre que aconteceu
naquela noite e os motivos que levaram o Capitão Alves disparar um tiro a
queima roupa contra Blauth, próximo à venda do negociante Henrique Pedro
Land, são unânimes ao afirmar que ambos tiveram desavenças “não só por
causa do mesmo jogo como também por motivo das eleições”.11
A partir do depoimento das testemunhas, o 2º Suplente de Delegado de
Polícia, André Miguel dos Santos, resume o que ocorreu naquela noite.
Mostra-se do depoimento das testemunhas que às seis horas da tarde
daquele dia o ofendido se achava na casa de negócio de Pedro Wolf na Picada
dos Dois Irmãos a espera do acusado com quem desejava falar acerca de
uma questão de caminho e que chegando este tocando uma tropa de gado
às nove horas da noite nessa mesma casa começaram ambos em muito
boa harmonia e inteligência, jogaram por algum tempo e (...) na ocasião
do jogo tiveram uma pequena alteração por causa do mesmo jogo, todavia
sendo causa de pouca importância e concluíram o jogo em paz e retiraramse juntos na melhor harmonia, voltando pouco depois o ofendido a essa
8

Guilherme Blauth vivia no 4º Distrito de São Leopoldo, na Picada dos Dois Irmãos. Apesar
de no processo aparecer como “Tenente”, dizia viver da agricultura.

9

O Delegado de Polícia, José Alves de Azevedo Magalhães, em ofício de atuação das partes e
testemunhas para depor no processo qualifica o réu como “delinquente”. APERS, Processo
crime, Tribunal do Júri, número 60, maço 3, estante 77, 1864, fl. 2.

10 Major Manoel Bento Alves foi eleito no dia 23 de julho de 1831, como o Primeiro Juiz de
Paz de São Leopoldo (HUNSCHE, 1979, p. 16).
11 No processo criminal envolvendo Blauth e Alves não encontramos muitas informações
sobre esse jogo, mas sabemos, pelo depoimento das testemunhas, que se tratava de um
jogo de cartas muito conhecido pelos alemães de “sessenta e seis”. APERS, Processo
crime, Tribunal do Júri, número 60, maço 3, estante 77, 1864, fl. 23.
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casa buscar um embrulho de que tinha esquecido (...) dirigindo-se a casa de
Pedro Land ai chegou às dez horas da noite, e perguntando pelo acusado,
soube que este ainda não tinha aí chegado, então saindo o ofendido para
fora da casa começou a gritar pelo nome do acusado, o qual aparecendo
pouco depois começaram a alterar ambos em altas vozes, terminando em
pouco tempo (...) com um tiro.12

A primeira testemunha, dono da casa de negócio, onde ambos estavam
jogando cartas, destaca, no final do seu depoimento, que existem várias versões
sobre os fatos, sendo que uns defendiam o Tenente Blauth e outros o Capitão
Alves, “mas não sabe o que é certo”. De fato, tanto nesse processo, quanto
nos demais citados aqui, como em qualquer outro processo criminal, jamais
saberemos se os depoimentos são verdadeiros, uma vez que as informações
que chegaram ao Tribunal do Júri são apenas versões dos fatos, constituindose no resultado das práticas sociais e das leis/normas da época, aplicada por
policiais, magistrados e peritos (RIBEIRO, 1995, p. 11). Para autores como
Sidney Chalhoub (1986 e 1990) e Boris Fausto (1984) os processos criminais
apontam cenas do cotidiano dos indivíduos. Essa fonte permite também
conhecer os procedimentos jurídicos e a atuação de cada funcionário da
Justiça para a confecção de um processo criminal, além de fornecer indícios,
sinais e pistas do cotidiano das camadas populares, mesmo que suas falas
sejam intermediadas pela pena dos escrivães de polícia (RIBEIRO, 1986, p. 8).
No interrogatório, o réu José Bento Alves afirma que o ofendido
Guilherme Blauth, após perder três partidas do jogo de cartas, teria dito
palavras injuriosas ao réu, chamando-o de “ladrão” e “negro”, além de afirmar
que o réu devia dez mil réis. Além dessas informações, as nove testemunhas de
defesa chamadas para depor no processo qualificaram o Tenente Blauth como
homem “desordeiro e rixoso”. Francisco Zimmer, testemunha de acusação,
afirmou que o autor “era pacífico, mas quando se excedia na bebida procurava
sempre travar questões sobre qualquer motivo e que neste estado fazia algumas
desordens”.13 Nos autos criminais encontramos um abaixo-assinado entregue
no dia 22 de junho de 1864 pelos moradores do 4º Distrito de São Leopoldo,
Freguesia de São Miguel, a favor do réu José Bento Alves, atestando e jurando
se necessário for, nos abaixo assinados moradores da Freguesia de São
Miguel na Picada dos Dois Irmãos, 4º Distrito da Cidade de São Leopoldo,
que o Tenente do Guarda Nacional Guilherme Blauth residente nesta picada
é dado a embriaguez assim como muito desordeiro, e que todas as vezes
que quer insultar, espancar e maltratar qualquer indivíduo, trata de beber
bebidas espirituosas, e quando está dessa forma a nada respeita e nem tem
contemplação com pessoa alguma, e ainda menos com seus desafeiçoados à
quem sempre ataca-os neste estado e traiçoeiramente.14

Já no ano de 1863, o Barão de Jacuhy enviou um ofício ressaltando
as qualidades e a bravura do Capitão José Bento Alves, que serviu desde o
início da revolução até o fim, sendo um oficial valente, prudente e cumpridor
12 APERS, Processo crime, Tribunal do Júri, número 60, maço 3, estante 77, 1864, fl. 43-45.
13 APERS, Processo crime, Tribunal do Júri, número 60, maço 3, estante 77, 1864, fl. 24.
14 APERS, Processo crime, Tribunal do Júri, número 60, maço 3, estante 77, 1864, fl. 105.
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de ordens. Da mesma forma, em 25 de junho de 1864, os moradores do 4º
Distrito de São Leopoldo, do lugar denominado Campo Bom, remeteram ao
Tribunal do Júri um abaixo assinado ressaltando as qualidades do Capitão
Bento Alves.15Provavelmente os ofícios e abaixo-assinados qualificando
positivamente o réu contribuíram para que, após a sessão pública do Tribunal
do Júri, por unanimidade de votos, os jurados concluíssem que o réu cometeu
o crime de ferimento grave em “legítima defesa”. Sendo assim, o Conselho de
Jurados absolveu o réu Capitão José Bento Alves da acusação promovida pelo
autor Tenente Guilherme Blauth, que desistiu de apelar para o Tribunal da
Relação.
A desavença que resultou na tentativa de homicídio do Tenente
Guilherme Blauth, foi motivada por um jogo de cartas. Nesse caso, podemos
contatar que o humor e a reação dos envolvidos durante essa atividade poderia
ser o estopim para que uma divergência antiga fosse exposta em público
e desencadeasse um conflito verbal e/ou físico. Testemunhas afirmaram
que ambos possuíam divergências antigas por causa de política. Já o réu
afirmou que agiu em legítima defesa, pois havia sido injuriado com palavras
ofensivas (“ladrão, negro e devedor”). Assim, temos nesse caso um importante
elemento que permite entender a utilização da violência não só nos espaços
de lazer, mas, sobretudo, em locais privados e isolados, qual seja: a virilidade
masculina16, demonstração de coragem e valentia perante os outros homens
presentes no momento do ato e diante da sociedade local. Dessa forma, provar
e atestar a boa conduta pessoal, mediante bons testemunhos de defesa e um
abaixo-assinado, configurava-se numa importante estratégia de afirmação da
personalidade masculina do indivíduo, explicando, assim, a conduta violenta
do réu diante das palavras injuriosas proferidas pela vítima.
Além dos conflitos desencadeados e resolvidos na própria venda,
problemas externos também podiam ser discutidos nesse espaço, e levados
às vias de fato, devido à ingestão de algum tipo de bebida alcóolica, que servia
como um potencializador do comportamento, e encorajava o indivíduo a fazer
o uso da violência para resolver o conflito interpessoal. Assim, as apostas e os
desacordos em carreiras de cavalos, atividade de sociabilidade amplamente
difundida e frequentada pelos agentes históricos de São Leopoldo, podiam ser
resolvidos no ato ou levados ao espaço da venda.
No processo criminal envolvendo o agressor Manoel Antônio da Silva
e a vítima Nicolau Rick, a injúria verbal proferida durante uma corrida de
cavalos resultou em agressões físicas e ferimentos no interior da casa de
15 Os moradores qualificaram o Capitão Bento Alves como “indivíduo pacífico” merecedor
de toda consideração e respeito, “ser honrado, probo e honesto”. Capitão Alves era na
época considerado um indivíduo exponencial, ou seja, um imigrante influente e de forte
liderança dentro da estrutura social.
16 Para Pierre Bourdieu (2002, p. 67), a virilidade seria uma noção relacional, culturalmente
“construída diante dos outros homens, para os outros homens e contra a feminilidade,
por uma espécie de medo do feminino, e construída, primeiramente, dentro de si mesmo”,
sendo compartilhado como estereótipos que definem o comportamento e a conduta que
devem ser seguidos por homens e mulheres numa determinada sociedade e contexto. Ver
também: FREITAS, 2014, p. 52-60.
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negócios do cidadão Henrique Broescher, na tarde do dia 27 de dezembro de
1870, onde inúmeros vizinhos estavam se divertindo.17 Em outros casos, o
descompasso era resolvido no ato. Essa foi a reação adotada pelo réu Manoel
Francisco Martins, após ser injuriado pela vítima Nicolau Pereira de Brito.
Próximo às “capoeiras do engenho de Bernardino José Flores”, localizado no
3º distrito de São Leopoldo, o réu, a vítima e outros homens divertiam-se
apostando em corridas de cavalo. De acordo com as informações coletadas e
inclusas ao processo criminal, no dia 19 de dezembro de 1852, o réu Manoel
Francisco Martins e a vítima Nicolau Pereira de Brito disputaram uma corrida
de cavalos, sendo esta vencida pela vítima. Após a corrida, segundo algumas
testemunhas, Nicolau Pereira de Brito aproximou-se do réu, dizendo que não
era culpado pela derrota do companheiro e que queria o seu dinheiro, uma vez
que havia vencido a aposta. Manoel Francisco Martins, por sua vez, acusou
Nicolau de roubo, negando-se a pagar a quantia da aposta, além de injuriar
e desafiar a vítima. Conforme as informações apresentadas pela testemunha
Damásio Batista Vitoriano, logo após o réu proferir em voz alta e diante de
inúmeras pessoas que o adversário não “havia de descer o arroio Cadeia” com
vida, a vítima Nicolau Pereira de Brito, que estava desarmada na ocasião,
pegou a pistola que portava Candido Luciano e uma faca para defender-se
do juramento feito pelo réu e revidar à humilhação pública. Porém, foi nesse
momento de distração que o réu Manoel, armado com uma pistola e uma
adaga, disparou um tiro “na boca do estômago”, fazendo Nicolau Francisco de
Brito cair mortalmente no chão.
A situação narrada acima demonstra que, muitas vezes, aquilo que
deveria ser um momento de sociabilidade, lazer e entretenimento para os
indivíduos do 3º distrito de São Leopoldo, terminou em ofensas verbais e no
assassinato de Nicolau Pereira de Brito, em decorrência da falta de habilidade
do réu em vencer a aposta feita entre ambos. Perder uma corrida ou uma
aposta (corrida de cavalos ou jogo de cartas) levava o jogador a ter que
pagar dinheiro ao vencedor, e ainda corria o risco de ser exposto ao ridículo
e humilhado como mau jogador pelas pessoas que estavam presentes na
ocasião da brincadeira. O resultado final do processo criminal culminou com
a condenação do réu Manoel Francisco Martins a sete anos de prisão, mais
os custos processuais, conforme previsto no artigo 193 do Código Criminal.
Possivelmente, a informação fornecida pela primeira testemunha de que “a
sua conduta era má” e “tinha ele estado na Cadeia de São Leopoldo por haver
roubado um boi de Luís Narciso Pires”, contribuiu para a condenação do réu.18
Deivy Carneiro (2008, p. 266) lembra que além dos réus e das vítimas
que frequentavam as vendas, casas de negócio e/ou bailes públicos, os donos
desses estabelecimentos comerciais e espaços de sociabilidade também
estavam suscetíveis a envolver-se em conflitos violentos. O negociante permitia
a entrada de toda a clientela no seu estabelecimento, desde que se portasse
com respeito e decência, no interior do ambiente, em relação às pessoas que ali
se encontravam, mas, sobretudo, à sua família. Quando tal regra de conduta
17 APERS, Processo crime, Tribunal do Júri, número 106, maço 5, estante 77, 1871.
18 APERS, Processo crime, Tribunal do Júri, número 77, maço 4, estante 77, 1866.
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não era seguida pelos frequentadores, além de representar um atentado à
reputação do negociante, também poderia afastar clientes e atrair a atenção
das autoridades locais. Em muitos casos, o vendeiro tentava mediar os
conflitos para que eles não resultassem em homicídios ou ferimentos graves, e
para que seus clientes continuassem consumindo. Todavia, se tal intervenção
fracassasse, os “donos ou seus caixeiros expulsavam do estabelecimento
aqueles que causavam desordem e abriam processos, pois em muitos casos,
o desordeiro ofendia e queria agredir também o dono do bar que não permitia
o comportamento desviante dentro de sua propriedade” (CARNEIRO, 2008, p.
267).
Além de múltipla funcionalidade, nas vendas se comercializava
praticamente de tudo, havendo, por exemplo, “tecidos e vestuários,
ferramentas, armas e munição, utensílios para lides domésticas, remédios/
medicação e secos e molhados” (WITT, 2008, p. 208).19 Como as vendas de
São Leopoldo estavam inseridas num contexto rural e agrícola, os colonos
compravam e vendiam produtos nesses espaços. Assim, o vendeiro controlava
a vida dos habitantes, “cada mercadoria comprada ou vendida pelo colono
era anotada num livro, na coluna ‘deve’ ou ‘haver’ [...] o agricultor estava
irremediavelmente preso à venda. Era sempre devedor” (AMADO, 2002, p.
86). Esse tipo de negociação também podia resultar em desacordos e conflitos
violentos, principalmente quando o colono (devedor) não concordava com a
conta apresentada pelo vendeiro (credor). O devedor podia ser cobrado quando
aparecia na venda para fazer uma nova compra, para beber, conversar e
jogar carta, quando frequentava um baile público, ou circulava em frente do
estabelecimento, no meio da rua, inclusive em público. O vendeiro fazia uso
de inúmeras estratégias para cobrar os seus clientes que compravam fiado,
isto é, comprar a prazo e pagar no dia combinados entre ambos.
No dia 10 de agosto de 1862, domingo à tarde, o colono alemão Pedro
Schmitt, residente no 2º distrito do município de Triunfo, encontrava-se no
interior da casa de negócios do vendeiro João Frederico Schram, situada no
local denominado Três Mares, 5º distrito de São Leopoldo, quando ambos
começaram a discutir e proferir ofensas verbais, diante de todas as pessoas
que estavam presentes naquele momento. Conforme consta na sua queixa/
denúncia, dirigiu-se à casa comercial, para atender a um chamado feito pelo
próprio dono do estabelecimento, para quem devia uma certa quantia de
aproximadamente 60 mil réis. Quando já estava no interior da casa de negócio,
imediatamente, o negociante apresentou-lhe uma dívida no valor superior a
100 mil réis. Pedro Schmitt, entretanto, declarou que esse débito não estava
correto, e, por isso, recusava-se a pagar a conta. Após longa discussão e troca
de ofensas verbais, Pedro Schmitt foi convidado pelo negociante para “cear”
com a sua família, convite, este, aceito pela vítima. Por volta das dez horas
da noite, agradeceu o convite, e quando se retirava do estabelecimento para
retornar a sua casa, “foi por ele atrozmente injuriado, sendo coadjuvado pelos
19 Sobre a importância da venda, ver a terceira parte da obra Em busca de um lugar ao sol,
intitulada “Interesses certeiros II: preferências econômicas” (capítulos 4 e 5), do autor
Marcos Antônio Witt.
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seus dois filhos que além de maltratá-lo com palavras, fizeram dois ferimentos
na região superior da cabeça e algumas contusões com um pau”.20
Em sua defesa, o réu afirma que
Chegando a sua casa Pedro Schmitt, em um domingo pelas três horas da
tarde e estando bastante embriagado, ali gastara até de noite a quantia de
duzentos e quarenta réis em bebidas e nos intervalos principiou a questionar
com ele interrogado sobre o ajuste de contas, tendo-lhe ele interrogado dito
que se queria pagar a conta de seus peões, que pagara, e, senão que pagasse
a sua e que se deixasse de fazer barulho em sua casa. Que depois pegando
o referido Pedro Schmitt em um barulho de cartas convidou outros que
ali estavam e se assentaram a jogar, continuando sempre resignando com
ele interrogado sobre a conta. [...] mas não querendo o referido Schmitt
acomodar-se, então o filho dele interrogado, chamado Antônio Otto,
agarrando aquele Schmitt pelo braço o levou até a estrada.

A partir do depoimento concedido pelo réu, percebemos a preocupação do
dono do estabelecimento comercial em salvaguardar seu ambiente comercial e
manter a integridade dos frequentadores. Nesse caso, o vendeiro não foi mero
intermediador da divergência, mas sim o principal alvo do devedor, que se
sentiu ludibriado com a conta apresentada. Assim, não conseguindo resolver
a questão e querendo “evitar qualquer consequência”, um dos filhos e caixeiro
viajante do vendeiro, expulsou o “desordeiro” e “bêbado” Pedro Schmitt de
sua casa de negócios. As ofensas verbais e palavras injuriosas proferidas no
início daquela tarde de 10 de agosto foram, por volta das dez horas da noite,
substituídas por agressões físicas, que resultaram em inúmeros ferimentos e
contusão nas pessoas envolvidas na querela, pois, pouco tempo depois de ter
sido expulso do estabelecimento pelos caixeiros Antônio Luís Otto Schram e
Pedro Frederico Augusto Schram (filhos do vendeiro João Frederico Schram),
o réu retornou ao mesmo local para novamente insultar e incomodar o
proprietário e filhos, sendo revidado com violência.
Foram chamadas quatro testemunhas, que, segundo a vítima,
presenciaram a agressão. Alega ter sido agredido e ferido com um pau pelos
caixeiros, próximo à residência de Carlos Kaiser, informação contestada por
Augusto Schram, que afirma que a vítima “tropeçou em um toco perto da divisa
de Carlos Kaiser”, em função de seu estado de embriaguez. As testemunhas
Carlos e Maria Selbach viram Pedro Schmitt chegar à casa de negócio e ali
discutir com o dono da venda sobre a conta, mas não sabiam dizer quais
foram os instrumentos utilizados para ferir o réu e a vítima. Já Domingos
Ilha confirma a informação apresentada pelos réus de que Schmitt passou a
tarde bebendo e arrumando confusão com o dono da venda, resultando em
agressões físicas e ferimentos. João Frederico Schram e seus filhos foram
pronunciados como réus no processo contra Pedro Schmitt, sendo, pois,
absolvidos por unanimidade de votos pelos jurados que consideraram legítima
a ação do dono do negócio em proteger seu estabelecimento comercial, bem
como as pessoas que frequentavam esse espaço de sociabilidade.

20 APERS, Processo crime, Tribunal do Júri, número 52, maço 2, estante 77, 1863.
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Os exemplos citados até aqui demonstram, por um lado, a forma de
agir dos indivíduos diante de situações e motivos diversos, em locais onde
havia circulação intensa de pessoas, no âmbito privado do lar e trabalho, mas
também em locais isolados. Por outro lado, atentam para as práticas cotidianas
de alemães, seus descendentes e nacionais, bem como as normas, os valores
e as condutas que estavam em jogo entre os anos de 1846 a 1871. O padrão
de agressividade e de violência percebido na Vila e Cidade de São Leopoldo
pode estar associado a alguns fatores cotidianos, quais sejam: o consumo de
álcool nas vendas localizadas nos distritos e na sede21, a disponibilidade de
armas e outros meios eficazes para agredir o outro, após uma discussão ou um
acerto de contas. Mas o uso da violência para resolver as desavenças também
pode ser pensado como uma característica que fazia parte da natureza dos
indivíduos do interior, como uma preocupação dos agentes do sistema jurídico
e policial em disciplinar certos tipos de comportamentos, ou, ainda, como uma
alternativa utilizada por parte dos ofendidos para resolver os problemas e
conflitos cotidianos. Fica evidente, a partir da leitura dos processos criminais,
que a violência foi empregada pelos habitantes de São Leopoldo como um
mecanismo de resolução de conflitos interpessoais (entre pessoas), tendo
estes, em mais de 60% ocorrido em situações de conflitos direitos, decorrentes
de frustrações inconscientes, de explosão súbita ou ainda utilizada como um
instrumento pedagógico.
Por fim, as reuniões masculinas nas vendas e espaços familiares para
beber, jogar cartas e conversar, a organização de festas, bailes públicos e
privados (na casa de amigos, vizinhos ou parentes), as apostas em corridas de
cavalos, caracterizaram-se como práticas de lazer, diversão e entretenimento
comuns entre os habitantes da Vila e Cidade de São Leopoldo. Paralelamente
a isso, havia questões de dívida, negócios mal resolvidos, desacordos, rixas,
insultos que resultaram em conflitos violentos (homicídio, tentativa de
homicídio, ofensas físicas e ferimentos).
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ENTRE CALÚNIAS, TERRAS E VIZINHOS: O CRIME DENTRO DA
COMUNIDADE TEUTO-BRASILEIRA DE SANTA CRUZ DO SUL NA
SEGUNDA METADE DO SÉCULO XIX
Jéssica Fernanda Arend1
A imigração alemã para o sul do Brasil teve importante participação
na formação social do atual estado do Rio Grande do Sul, assim como, teve
fundamental importância as diferentes etnias que compõe essa sociedade,
entre elas, a indígena, africana elusa. Esta imigração começou na primeira
metade do século XIX, inicialmente, a partir do contrato de exércitos de
mercenários para proteger as fronteiras do Império (CUNHA, 2006). Devemos
considerar neste ponto que o Rio Grande do Sul é marcado pela quantidade
quase contínua de guerras devido a ser uma localização fronteiriça e de
grande disputa entre lusos e castelhanos (PESAVENTO, 1980). Cabe ressaltar
que as primeiras levas de imigrantes foram subsidiadas pelo próprio Império
e depois por iniciativas particulares ou espontâneas. Em seguida também
tivemos imigrações para povoar territórios distantes e desenvolver em
pequenas propriedades a policultura, já que, o latifúndio, predominante no
período, necessitava da criação deste mercado interno para o abastecimento
das capitais e formação de uma classe média.
Este período – a primeira fase inicia em 1824-1830 e a segunda em
1844-1889 –, é um período relativamente longo e parte dele é marcado por ideias
eugenistas, as quais farão parte da construção do mito do bom imigrante. Para
tanto, devemos considerar as constantes pressões da Inglaterra para o fim do
sistema escravagista na América. O Brasil teve que abolir a escravidão – o que
foi um processo bastante lento e quando finalmente ocorrido não foram criadas
alternativas para a inserção de mulheres e homens negros no mercado de
trabalho livre–e numa tentativa de substituir o trabalho escravo pelo trabalho
assalariado foram contratados os imigrantes europeus, maioritariamente,
pois, não foram os únicos, tendo também o contrato de imigrantes chineses,
por exemplo.
Aqui, cabe enfatizar questões teórico-historiográficas, as quais, não
podemos reduzir processos históricos a simples e únicas explicações, pois, a história é
mais complexa do que isso, mas, entendemos que para este artigo as considerações
aqui apontadas são suficientes neste momento, não cabendo um debate
historiográfico pós-abolicionista mais extenso. Neste sentido, ressaltamos que
a abolição não ocorreu de uma hora para a outra e muito menos o trabalho
assalariado brotou do chão. São processos lentos e graduais que se inseriram
aos poucos na sociedade oitocentista e que conviveram juntos e muitas
vezes suas características não se diferenciavam tanto assim, em relação ao
trabalho escravo x trabalho assalariado. A historiografia tradicional possui
como características definir essas transições como rupturas abruptas onde
a dicotomia prevalece, por exemplo, velho e novo (Velha República x Nova
1

Universidade Federal de Santa Maria – UFSM. E-mail: jeharend@hotmail.com.
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República); ruim e bom (negros escravizados x imigrantes brancos livres);
barbárie e civilização (trabalho escravo x trabalho assalariado).
Neste sentido, foram criados mitos que buscassem uma justificativa ou
legitimação da imigração europeia. Aqui, estamos falando tanto da imigração
alemã quanto da imigração italiana, apesar do objeto de pesquisa deste
trabalho ser apenas a imigração alemã, pois, o mito aqui construído cabe às
duas imigrações. Entre eles, temos a imagem construída acerca do imigrante
alemão como seres pacíficos, harmoniosos, trabalhadores e apolíticos. Como já
comentado anteriormente, este mito é construído em cima das ideias eugenistas
e raciais que estavam sendo desenvolvidas na Europa neste período e que,
conforme Emília Viotti da Costa (1999), os intelectuais do Brasil utilizaram as
mesmas ideias, mas adaptando-as à realidade brasileira,
Quando olhamos mais de perto o que esses intelectuais faziam com as idéias
raciais européias, torna-se claro que eles não eram passivos receptores de
idéias produzidas no exterior, meras vítimas de uma mentalidade colonial
que procuravam ver sua realidade através de idéias vindas do estrangeiro.
Seria talvez mais correto dizer que eles viam aquelas idéias através de sua
realidade. A elite branca brasileira já tinha em sua própria sociedade os
elementos necessários para forjar sua ideologia racial. Tinha aprendido
desde o período colonial a ver os negros como inferiores. [...]. (COSTA, 1999,
p. 373).

Então, segundo Costa (1999), os brasileiros tiveram que fazer apenas
alguns ajustes, descartando algumas proposições das teorias raciais da
Europa, entre elas o fato da condição inata das diferenças das raças e a questão
da degenerescência do sangue mestiço. Sendo assim, “tinham a esperança de
eliminar o “estigma” negro no futuro, através da miscigenação” (COSTA, 1999,
p. 374). Costa (1999) ainda adverte que esta é uma consideração que deve ser
levada em conta, mas, mesmo assim, não é a única.
Com a preocupação de remodelar o Brasil, ou seja, embranquecê-lo e
“civilizá-lo”, já que a escravidão agora é associada à barbárie, assim como o
negro africano ao selvagem e com um nível mental menor que dos homens
brancos, o imigrante europeu passou a ser visto como o elemento que faria
essa transformação (PAIVA, 2013), além disso, o negro escravizado “era
considerado inapto para trabalhar em mundo moderno e capitalista” (PAIVA,
2013, p. 19).
Neste sentido, Martin Dreher (2014) afirma que “até alguns anos atrás,
dizia-se das regiões em que se instalaram imigrantes alemães que eram
pacatas, “ordeiras e trabalhadoras”. Eram ordeiras e trabalhadoras, pois os
“maus elementos” haviam sido todos retirados delas” (p. 7). Essa construção
está ligada, além das ideias raciais e eugenistas, a uma historiografia em que
muitas vezes as obras foram encomendadas por políticos e governantes para
justamente afirmar tal ideologia.
Reinhardt Koselleck (2006) explica que uma imagem construída acerca
de uma pessoa, uma sociedade ou uma etnia, etc., é formada através do
outro, ou seja, ao conceitualizar o outro como diferente, o excluímos e assim
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criamos a nossa “identidade”. E a imagem do bom imigrante é feita justamente
em cima da construção do negro como alguém inapto e inferior ao outro, ou
seja, ao branco, que é justamente aquele que tem poder – político, intelectual,
ideológico – naquele momento.
Recentemente, vários estudos têm surgido acerca da reconstrução da
imagem do imigrante, tanto italiano quanto alemão, como por exemplo, Maíra
Vendrame (2007; 2013) acerca dos imigrantes italianos; Caroline von Mühlen
(2010; 2017), Miquéias Mügge (2012), Andrius Noronha (2012), e Martin
Dreher (2014) sobre a imigração teuta. Neste sentido, através da análise de
processos criminais na colônia alemã de Santa Cruz, este trabalho tem como
pretensões problematizar a construção do mito do imigrante alemão pacífico,
harmonioso, trabalhador e apolítico. Para tanto, iremos nos deter em quatro
processos-crime que nos permitirão outro olhar acerca do imigrante.
Como já foi mencionado, nossas principais fontes são os processoscrime, pois, além deles serem ricos em informações e serem uma fonte serial,
nos permitem observar o funcionamento desta sociedade com outros olhos
além do que já estamos acostumados, e por estas serem uma fonte poucas
vezes mencionada nos estudos que se tratam da imigração, tanto teuta quanto
italiana. Porém, torna-se importante fazer algumas ressalvas acerca desta
documentação específica. Primeiro, devemos atentar para não nos determos
em uma história apenas vista de baixo, considerando que nos processos-crime
há uma certa marginalização dos indivíduos, muitos ricos também se mostram
presentes nas diversas situações como réus, testemunhas e ofendidos. Além
disso, não teremos a totalidade da história e muito menos saberemos a
verdade. Quando se trata da análise de crimes, devemos tomar cuidado para
não ir em busca do depoimento verdadeiro e também devemos considerar que
o depoimento de cada um desses sujeitos já foi “terceirizado”, ou seja, nós
estamos lendo apenas o que o escrivão escreveu sobre os depoimentos dos
sujeitos ali arrolados e que só falaram o que lhes foi perguntado, e, muitas
vezes, os depoimentos, principalmente de defesa e acusação são extremamente
enfeitados e até novelizados (FAUSTO, 2014; CHALHOUB, 2001). Por fim,
torna-se válido lembrar que temos acesso apenas aos crimes que chegaram até
a justiça oficial (MANTECÓN, 2002; THOMPSON, 1998; VENDRAME, 2013).
A partir de agora iremos nos deter nos processos criminais propriamente,
onde nossos personagens atuam conforme seus interesses, estratégias e
experiências. Para tanto, primeiro contextualizamos o espaço onde ocorreram
os crimes, a colônia de Santa Cruz. Esta colônia foi fundada em 1849 no
município de Rio Pardo que pertencia na época ao distrito da Serra do Botucaraí.
Fora uma das colônias mais novas criadas na então Província do Rio Grande
de São Pedro em relação às demais. Seus primeiros colonos chegaram no
ano de 1851, segundo Cunha (1988), a partir de iniciativas particulares e
espontânea. O contrato estabelecido entre o Império e com Peter Kleudgen
estabelecia que cerca de 60 famílias de imigrantes alemães deveriam ocupar
em dois anos uma légua quadrada de terras. Cada uma dessas famílias
recebeu um lote gratuito para colonizar. Outro contrato firmado com o mesmo
Kleudgen estabelecia que em dois anos dois mil colonos imigrantes deveriam
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ali se estabelecer. Porém, segundo Cunha (1988), a colônia de Santa Cruz não
era bem vista e estava inapropriada para receber alemães, pois, estes estavam
em constante ataque de indígenas que ali estavam estabelecidos.
Os imigrantes que se estabeleceram na colônia de Santa Cruz, segundo
Cunha (1988), vêm maioritariamente das províncias da Prússia, porém,
devemos destacar aqui que estes imigrantes também não são um grupo
homogêneo e coeso, segundo o mesmo autor, este grupo ainda possuía dialetos
diferentes entre si, religiões, hábitos e também costumes. Portanto, além de
haver imigrantes europeus, principalmente originários do Reino da Prússia,
indígenas, também haviam nacionais, como é possível perceber suas presenças
nos processos-crimes nas diversas situações possíveis, o que significa, que
a colônia de Santa Cruz era bastante diversa. Sendo que, segundo Andrius
Noronha (2012), a população da colônia cresceu rapidamente,
em 1849 havia 12 habitantes, em 1852 esse número saltou para 254, e
em 1853 ocorreu um incremento de 692 pessoas. Essa tendência foi
mantida durante todo o primeiro período (1849-1859), que terminou com a
comunidade constituída por uma população estimada em 2.723 habitantes,
segundo os relatórios dos presidentes da Província de São Pedro do Rio
Grande do Sul (NORONHA, 2012, p. 54).

Antes de nos determos aos processos-crime propriamente, trazemos uma
breve análise acerca das profissões daqueles que estão arrolados como réus
nos processos-crime (tabela 1), assim como, um breve mapeamento acerca dos
crimes cometidos na colônia de Santa Cruz envolvendo os imigrantes teutobrasileiros (tabela 2), e um gráfico (gráfico 1) para visualizarmos os crimes que
ocorreram entre vizinhos, o que até então, tem tido grande significância pelo
quantidade crimes encontrados que há esse tipo de envolvimento.
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Na primeira tabela, podemos perceber que as profissões ligadas ao
meio rural são a maioria tanto em relação à acusados quanto como réus,
provavelmente por se tratar de uma sociedade essencialmente agrária. Na
segunda tabela se destacam os crimes ocorridos por questões de terra,
normalmente entre vizinhos, seguido de crimes que envolvem violência física
– agressão, homicídio ou tentativa de homicídio – e o próximo os crimes por
injúrias ou calúnias verbais. Ressaltamos que nesta classificação dos crimes,
muitas vezes encaixamos um mesmo processo em mais de uma categoria,
pois, por exemplo, poderia haver um crime de agressão entre vizinhos, então
este processo-crime cabe tanto na primeira categoria proposta na tabela como
na terceira. Por fim, o gráfico um nos serve como ilustração para visualizarmos
a questão dos crimes entre vizinhos, onde, estes são 55%, enquanto entre não
vizinhos são 36% e os que não foram possíveis identificar, temos 9%.
Feito isto, vamos para os nossos casos. O primeiro ocorre no ano de 1878
quando Luiz Zilmen, filho de João Zilmen, casado, colono, natural da Prússia,
53 anos de idade, morador da Picada de Rio Pardense na colônia de Santa Cruz,
foi agredido pelos seus vizinhos, Guilherme Kopp, Ferdinand Hintz, Carlos
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Hintz, Germano Steffen e Augusto Kotzlauf – todos alemães. O fato é que treze
vizinhos de Luiz Zilmen, numa tentativa de melhoria de vida, abriram um
caminho o qual, entrecortava as terras que pertenciam à Luiz Zilmen. Devido
a isso, Zilmen procurou as autoridades locais, e conseguiu uma ordem da
Comarca Municipal para tapar o caminho a tempos já aberto, e, juntamente
com o fiscal da comarca, taparam o caminho. Passadas algumas horas, seus
vizinhos foram ao local e começaram a destampar a dita abertura que Zilmen
havia tapado, “desrespeitando assim, não só o direito de propriedade do colono
Zilmen, como já havião feito outras vezes, mas também a ordem legal emanada
da Camara Municipal, primeira corporação administrativa do Municipio”.
Este primeiro caso envolve agressão, desrespeito à propriedade
privada e à ordem legal da Câmara Municipal. Além de nos mostrar um
conflito entre vizinhos, o que segundo Giovani Levi (2016) é comum, onde
este mesmo fenômeno da imigração poderia criar redes de solidariedade ao
mesmo tempo em que criava “um mundo de incógnitas e divisões bastante
exasperadas, um mundo de hierarquias e de relações, de conflitos e facções
no qual tudo era dominado pela incerteza e pela busca de segurança” (p. 20).
Além da insegurança e busca por sobrevivência não podemos descartar as
possibilidades de ganância e diversas estratégias para melhoria de vida, o
que é possível verificar a partir de alguns comportamentos encontrados ao
longo dos processos-crime. Entre alguns comportamentos percebidos até o
momento, nos referimos aos casos de Eduardo Candido e João Forster, no ano
de 1885 (1888), o caso do assassinato Gottlib Zieger (1888) e, por fim, o crime
de injúria envolvendo os imigrantes Carlos Pick e Cornelio Becker (1889).
Eduardo Cândido, homem preto, provavelmente embriagado, como alega
uma das testemunhas, fora a cavalo até a casa de João Forster, imigrante
nascido no Reno, morador ali na Picada São João da Serra há doze anos,
comprar galinhas. Porém, Forster não queria lhe vender galinhas, conforme

depoimento, por Cândido estar embriagado este começou a se mostrar muito mal
criado, para tanto, Forster vai espantá-lo com um pedaço de pau, porém, alega

Forster, que este galopando ao frear o cavalo cai, desloca a nuca e morre.
Após três anos do falecimento do Eduardo Cândido, é aberto um processo
no qual se realiza a exumação do corpo, pois, é voz pública que Forster teria
assassinado o dito Cândido e para se safar do crime, ele havia, segundo a voz
pública, subornado o delegado, lhe dando dinheiro no valor de 800 réis ou um
conto e quinhentos réis, como alegam as testemunhas ali arroladas.
Ao longo deste inquérito policial até a formação de culpa, os depoimentos
de tais testemunhas, que por sinal não são oculares, vai se tornando cada vez
mais neutro. Nosso objetivo não é descobrir se Cândido fora assassinado ou
não, mas sim analisar o comportamento destes sujeitos ali envolvidos.
Neste processo também nos é possível termos um contato acerca das
crenças daqueles imigrantes, pois, no momento de sepultamento do morto, o
delegado, após o auto corpo de delito, permite que o morto seja enterrado ali
nessa Picada, porém, neste momento, Forster se manifesta dizendo que não o
enterrassem junto ao cemitério de sua família, pois, ele tinha medo que o dito
Eduardo Cândido pudesse assombrar ele e sua família.
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Então, a partir deste caso, podemos verificar, primeiro, que havia
possibilidades de suborno das autoridades e, segundo, há grupos que buscam
se autoajudar. Aqui temos um grupo étnico – nacionais, pois as testemunhas
que denunciam Forster são todos nacionais – que vão atrás da realização da
exumação do corpo de Eduardo Cândido. Apesar de se terem passado três anos
do falecimento de Cândido, aquele grupo que buscou realizar a exumação
do corpo, poderia estar buscando justiça e também prezar pela memória do
falecido. Porém, fica o questionamento se esse grupo possuía relações de
apadrinhamento, compadrio, vizinhos, ou similar que poderia os ligar?
O próximo crime ocorreu num baile de casamento, onde se encontrava
Gottlib Ziger e seus filhos e também Guilherme Schimidt, sua esposa Amalia
Schimdt, ambos imigrantes residentes na Picada Ferraz há 16 anos, e sua
filha Martha, de 12 anos. Ziger também alemão, entra em conflito com
Schimidt e seus filhos tomam parte também, provavelmente, por estarem
embriagados. Este conflito não possui graves ferimentos. Mas, ao sair para o
lado de fora, depois de algumas horas, Gottlieb é morto por uma pancada na
cabeça. Eliza Jaeger, alemã com 22 anos, alega que o acompanhava e viu que
havia sido Schimidt quem lhe dera a pancada, porém, testemunhas alegam
ter ouvido várias pessoas dizerem que Germano Ziger havia matado seu pai.
Aqui, mais uma vez os depoimentos vão se tornando cada vez mais neutros.
Não iremos descobrir quem foi o verdadeiro assassino. Se as autoridades se
horrorizam com o fato de um filho matar seu próprio pai, não podemos excluir
tal possibilidade, muito menos que Schimidt num acesso de fúria ou apenas
por vingança pode ter o matado. Porém, a nossa principal questão é que em
um dos depoimentos do processo-crime é alegado que Germano Zieger estava
preparado para assassinar Schimidt e não seu pai, e o esperava à espreita
no lado de fora. Então, alegam que Germano Zieger, para não ser culpado,
ameaçara Eliza Jaeger para que esta em seu depoimento alegasse que havia
visto com seus próprios olhos Schimidt assassinar o velho Zieger.
Durante o processo, também é possível verificar que há grupos que se
ajudam mutuamente, quando por exemplo, se oculta que as testemunhas
Guilherme e Carolina Fischer são compadres de Guilherme Schimidt, portanto,
dão depoimentos favoráveis ao Schimidt. O mesmo Schimidt alega que algumas
testemunhas ali presentes são inimigas suas, portanto, estariam dando falso
depoimento. Aqui temos a possibilidade das testemunhas estarem tentando
se livrar do que considerariam um mau vizinho por alguma outra situação que
possa ter causado mal estar aquelas pessoas ou para a comunidade, isso se
torna mais evidente no terceiro caso que veremos a seguir. Por fim, também
é verificável que algumas testemunhas falam em algum momento de seus
depoimentos que não sabem de nada, então, questionamos, será que estas
testemunhas se mostram fechadas a justiça oficial propositalmente numa
tentativa de se proteger e até mesmo proteger aqueles que seriam os culpados?
(CHALHOUB, 2001). Podemos perceber, por fim, que o grupo de imigrantes
alemães, não é tão inocente assim, considerando que existe a possibilidade de
ameaçar pessoas para deporem a seu favor.
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O terceiro caso, é um processo por injúrias verbais, onde o injuriado,
Cornelio Becker, colono, residente em São João da Serra se vê altamente
prejudicado e exposto ao ódio e desprezo público e se vê desonrado pelas
ofensas serem públicas. Becker e as testemunhas por ele arroladas, alegam
que o colono alemão Carlos Pick estava declarando que em um outro processo
crime por injúria, o qual Becker também foi testemunha e a ré era a esposa
de Pick, que Becker havia jurado falso. Ao se defender, Pick e a sua defesa
alegam que em momento algum Pick injuriou Becker e que muito menos o fez
por maldade, apenas estava comentando com seus vizinhos, que Becker havia
jurado falso. Lembramos aqui, que os processos por injuria e por calúnia tem
se mostrado um tanto significativos, e, mais significativo ainda, é por esses
processos serem em algum momento assinado um termo de desistência. O que
podemos interpretar, primeiro, como uma forma de mostrar ao seu vizinho,
por exemplo, que ele está saindo fora dos trilhos daquilo que seria aceitável
dentro da comunidade, portanto, ele é ameaçado com a justiça oficial, e “isso
lhe prejudica a respeitabilidade e os interesses”, entendido isto, é assinado
o acordo. E a segunda interpretação, está essencialmente ligada a questões
financeiras, vamos ao discurso da defesa do réu:
deixa de ser lamentável: quando um colono, à custa de seu honrado labor,
conseguiu ajuntar alguns bens de fortuna, [...]. Os mais comuns [processos]
são os por imaginários crimes de injuria. Entretanto, e isto é admirável,
elles [ofendido e réu] nunca chegam ao termo final, o julgamento. Uma
concordata é, de ordinario, o ultimatum. O acusado paga uns tanto mil reis,
e o processo morre no embryão.

Portanto, aqui podemos verificar uma estratégia possível utilizada entre
os sujeitos para obter dinheiro, já que, como nos demonstra este último
processo-crime, os termos de desistência são assinados quando, de forma
informal, as partes chegam em um acordo, o qual dificilmente teremos acesso
para saber qual foi a troca, mas, podemos inferir que possa ser dinheiro,
empréstimos de animais de carga, uma lavoura de milho, etc. Assim, retirase a ofensa, que pode causar prejuízos aquele que se tornou injuriado por
ter má fama, assim, seus próprios negócios podem desandar, por este estar
desonrado.
Podemos perceber que existem dissidências entre estes grupos que se
instalaram na então colônia de Santa Cruz, o que vai justamente contra aquilo
que a historiografia tradicional defende, que os imigrantes formavam um grupo
coeso, harmonioso e pacífico. Aproximando o nosso olhar dentro da colônia
de Santa Cruz, podemos observar que a sociedade é muito mais complexa do
que aparenta ser quando observada de longe. Há grupos conflitantes entre
os próprios imigrantes, principalmente quando se trata de terras e vizinhos
e, depois, temos os casos de injúria que servem tanto de alerta quanto uma
estratégia para ganhar dinheiro. Também, ao se envolverem em processos
criminais, não podemos descartar a possibilidade de que, sujeitos que possuem
algum conflito interno e desavenças, o externalizam numa tentativa de se
livrar do próprio vizinho, o que não seria incomum, considerando que em
outros momentos da história, houve situações desse encargo.
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Não objetivamos desconstruir a imagem do imigrante como trabalhador,
honesto e pacífico. Pois, houve sim imigrantes que trabalharam de forma
honesta para melhorar de vida, ou que por princípios evitaram qualquer
tipo de conflito, porém, o que queremos defender aqui, é que isso não é uma
característica dos imigrantes alemães. É uma característica que independe da
etnia, da cor da pele, da classe social e econômica. Depende exclusivamente
das escolhas de cada sujeito, de suas experiências, costumes e tradições, suas
ações frente a situações diversas e as circunstâncias as quais limitam seu poder
de escolhas. Portanto, não devemos generalizar grupos sociais ou étnicos. Os
sujeitos que colonizaram Santa Cruz não são de todo um grupo homogêneo e
nem coeso e, como vimos no início deste artigo, somente dentro destes grupos
já havia uma grande diversidade de dialetos, religiões e costumes, o que pode
também ter gerado conflitos, portanto, religiosos e até por simples falta de
comunicação. Sem descartarmos questões que podem envolver ganância,
escrúpulo e interesses econômicos, sociais, políticos e étnicos.
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7 Patrimônio Cultural
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CRIÚVA: UMA LEITURA DO PATRIMÔNIO LOCAL ATRAVÉS DA
MEMÓRIA E DA ORALIDADE
Alvoni Adão Prux dos Passos1

Introdução
Ao nos depararmos com a história do município de Caxias do Sul e sua
configuração atual, há uma impressão de que haja uma unicidade cultural e
também um mesmo processo de ocupação territorial, o presente estudo tem
como objetivo trazer uma nova discussão e também algumas inquietações
sobre a contribuição que trouxe a história de Criúva e sua identidade cultural
para o município de Caxias do Sul.
Criúva, conhecido distrito de Caxias do Sul, foi administrado ao longo
de sua história por outros municípios antes de ser anexado à Caxias do Sul,
fez parte do município de Santo Antônio da Patrulha, após São Francisco de
Paula e na década de 1950 a área foi anexada como distrito ao município de
Caxias do Sul. Por ter passado por várias alterações jurídico-administrativas,
a comunidade de origem sofreu influências na constituição de sua identidade.
Além da formação identitária alterada a região acabou por agregar novos
elementos diante da anexação a Caxias, além é claro do fato de acumular um
arcabouço de memórias que se expressaram em parte nas ações de preservação
patrimonial feitas pela municipalidade. Assim, este estudo busca estabelecer
uma leitura dos elementos da constituição dos elementos culturais da região,
considerando aqueles de caráter material e imaterial que foram ou estão em
parte sendo esquecidos embora ainda presentes na memória local.
A análise divide-se na descrição do panorama geográfico da localidade
e sua formação histórica, caracterização dos elementos da memória, cultura,
identidade e patrimônios locais com um rápido lastro teórico e finaliza com
um pequeno diagnóstico da importância cultural de Criúva para a história
regional.

Criúva e suas origens
O nome de Criúva está associado à uma pequena árvore retorcida e
engalharada que já foi muito presente na região. Essa vegetação, de nome
indígena, típica da região onde se localiza a localidade de Criúva2, é muito
comum e conhecida onde há campos. Até hoje o nome herdado é mantido e
justificado pela presença vegetal predominante quando do estabelecimento
das primeiras propriedades rurais, presumivelmente, ainda na fase das
1

Colégio La Salle Caxias.

2

Árvore da família Ericacea Lecothoe Multiflora D.C. Vaz. Acuminata, que vegeta nos
campos; a sua casca é grossa, como uma espécie de cortiça, incombustível. “É a árvore
dos siriris” conforme João Dutra de Moraes. (CORREA, 1898, p. 151).
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sesmarias3 e fazendas4, bem como das tropeadas, movimento presente na
região, particularmente, no sentido de defesa contra situações de perigo do
caminho das tropas. 5
O distrito de Criúva, no município de Caxias do Sul, localiza-se em sua
área norte e nordeste, especificamente na parte de campo, e apresenta ainda
hoje forte presença de elementos açorianos que outrora não compunham o
referido município, fato este que veio a criar uma situação diferenciada dentro
dos quadros da formação cultural.
A composição geográfica e limítrofe do distrito de Criúva situa-se dentro
de uma área maior que se compõe de uma situação intermediária entre áreas
de planalto e serra, possui a presença de vários mananciais hídricos, ampla
ocorrência de um relevo que oscila entre acidentado e também parte de campo
com diminuta oscilação de altitude. No que tange às áreas limítrofes do distrito
de Criúva, tem-se ao norte o Rio das Antas que separa o município-mãe,
Caxias do Sul do município de Campestre da Serra. Mais ao nordeste, o Rio
das Antas serve de limite junto ao município de Monte Alegre dos Campos e
São Francisco de Paula, e a noroeste novamente o município de Campestre da
Serra. No sentido sul/sudoeste, podemos perceber o distrito de Vila Seca sendo
que, mais ao sudeste, percorrendo o limite com o município de São Francisco
de Paula encontra-se o Arroio Bento e sua confluência com o Rio Bururi ou
Lajeado Grande. Ao sudoeste, pode-se identificar o limite estabelecido pelo Rio
Timbori ou Arroio Ranchinho, sendo a Ponte Farroupilha identificada como
a passagem oficial entre as duas localidades; finalizando, a oeste também
limitado pelo Rio Timbori o município de São Marcos é o ponto de limite.

3

“As sesmarias eram terras devolutas, medindo em regra 3 léguas por uma légua(cerca de
13000hectares) e foram concedidas primeiramente na região que se estendia de Tramandaí
aos campos de Viamão, passando por Gravataí e um pouco mais ao sul, acompanhando
o caminho dos tropeiros no exíguo Rio Grande português da época.”(PESAVENTO, 1994,
p. 15).

4

As estâncias de gado, que se constituíram, “realizavam uma criação extensiva do rebanho,
utilizando como mão de obra peões. Estes eram elementos subalternos do antigo bando
armado que tropeava gado ou índios egressos das missões. Embora se registrasse o uso
de escravos nas estâncias, a atividade de criação, subsidiária da economia central do
país, não foi capaz de propiciar uma acumulação que permitisse a introdução regular de
negros na região. Estes não se constituíram na mão de obra fundamental no processo de
trabalho” (PESAVENTO, 1994, p. 15).

5

“O Rio Grande português da época constituía-se numa estreita faixa de terra entre Laguna
e Sacramento. Os campos apresentavam-se sem divisa e sem dono na fase do tropeio. Os
bandos realizavam ‘arriadas’, arrebanho do gado solto, e reuniam os animais em currais
e invernadas. A partir destes pontos de concentração de gado, os rebanhos eram levados
até São Paulo, pagando imposto nos registros onde se exercia o fisco da Coroa. Nas feiras
de Sorocaba, o gado era vendido a outro grupo de tropeiros, que realizava o transporte dos
animais até as Minas” (PESAVENTO, 1994, p. 15).
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Figura 1 – Mapa com situação geográfica de Criúva

Localização do município de Caxias do Sul com o distrito de Criúva em destaque.
Fonte: adaptado de Hasenack & Weber, 2007.

Percebe-se na figura acima, a área circundada pela existência de diversos
municípios que foram ocupados pelos imigrantes italianos, bem como espaços
territoriais que constituem os campos de Cima da Serra, onde a presença
lusa e luso-brasileira é evidente e que nos remete a uma composição étnica e
identitária diferenciada. Em se tratando da história política desse território,
considerando o estudo desenvolvido até o momento é dividida por Alves (2010,
p.30) em três períodos: o primeiro que abrange o ciclo de ocupação entre 1734
a 1809; o segundo de 1809-1850 e o terceiro que começa em 1850-1954.
No que tange à formação Criúva fez parte do contexto específico de
distribuição da terra no Brasil dentro do século XVIII, referente a fase de
ocupação territorial do sul do país, em pleno desenvolvimento de uma economia
agrícola e mineira no centro da ainda colônia portuguesa. A partir da terceira
década do século XVIII, começou a distribuição das sesmarias, sendo uma
forma encontrada pela Coroa para definir a posse da terra e do gado, com o
estabelecimento das estâncias.
A necessidade de fortalecimento militar das fronteiras fez com que o Rio
Grande do Sul se tornasse em 1760, a “Capitania do Rio Grande de São Pedrodesvinculada de Santa Catarina, com sede em Rio Grande e subordinada ao
Rio de Janeiro.” (PESAVENTO, 1994, p.23). Com a expansão das sesmarias,
após uma série de tratados, apenas em 1807, o Rio Grande foi promovido a
Capitania Geral ficando subordinado ao Vice-Rei do Brasil e se desvinculando
do Rio de Janeiro.
É fundamente incorporar na análise que D. João VI, em 1809, por meio
de Provisão de 07 de outubro, criou os quatro primeiros municípios do Rio
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Grande do Sul. Ainda não existia Lei de Terras, o que significava que a compra
de terras não poderia ocorrer sem a permissão oficial do rei. Os municípios
criados foram: Rio Grande, Porto Alegre, Rio Pardo e Santo Antônio da Patrulha,
neste último que começa a história de Criúva já que este abriga São Francisco
de Paula que fazia parte daquela freguesia, que acolhe as vilas de Vacaria e de
São Francisco de Paula.
Figura 2 – Planta da Fazenda das Palmeiras nos Ilhéus

Reprodução a partir de POSSAMAI, Osmar, In: POSSAMAI, Osmar. Raízes de São Marcos e
Criúva / org. Osmar Possamai et al. Porto Alegre: EST, 2005.

Após a Lei de Terras, em 1850 começa um processo de migração interna
no estado, principalmente na freguesia de Santo Antônio da Patrulha. Definida
pela existência do latifúndio, a antiga Sesmaria das Palmeiras, vasto território
identificada como “Fazenda Palmeira dos Ilhéus” também compôs no passado
o município de São Marcos, embora a maior parte seja o que hoje constitui
o distrito de Criúva. No que se refere à composição do distrito ainda, cabe
lembrar o que diz Luiz Antônio Alves:
[...] o Povoado da Criúva persegue o modelo-matriz de povoamento,
conquista da terra, expulsão dos primitivos indígenas, divisão e posse
das terras, delimitação da área administrativa subordinada a um centro
maior e, com o tempo, novas divisões e novos pactos de convivência com
as mudanças inexoráveis. Afinal, uma cultura que se firmava dentro de
padrões estabelecidos em várias regiões do País, fortemente impregnada
pela miscigenação (ALVES, 2010, p. 15).

Conforme a observação anterior percebe-se de forma direta a situação
verificada. Dessa forma, a região de estudo teve notadamente uma vocação
agropastoril, o que deu motivos para a ocupação inicial. Esta divisão da terra
compôs um quadro que não pode relacionar-se a atual situação de Caxias do
Sul, marcada pela pequena propriedade. Vemos que no passado o latifúndio,
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representado pelo regime da sesmaria foi o ponto de partida, tal condição
presente na área de campo, apesar da partilha que hoje é percebida.
A desanexação territorial de Criúva e a passagem ao atual municípiomãe mostra a força que possuía a área territorial dos campos, antes da
chegada dos imigrantes italianos. A área desse território6 era uma sesmaria,
que pertencia a Santo Antônio da Patrulha e mais tarde a São Francisco de
Paula. O território desse município envolvia São Marcos, Criúva, Cambará
e Jaquirana. Os proprietários das terras dessas localidades, que mais tarde
tornaram-se municípios foram os pioneiros dos Campos de Cima da Serra.
Dessa forma, as terras onde se localiza Criúva, inicialmente eram do município
de Santo Antônio da Patrulha, após São Francisco de Paula e na década de
1950, com o processo de anexação a Caxias do Sul.
O espaço físico do distrito de Criúva, na realidade foi historicamente se
construindo e passando por várias transformações jurídico-administrativas,
sustentadas por atos legislativos, que justificaram as anexações e as
desanexações como trata Alves (2010) ao definir que desde o final do século
XIX a população local procurou melhorias socioeconômicas aliando-se a
outros distritos e quarteirões para a criação de um novo município, passando
para o apoio a anexação a Caxias que só teve forte movimento a partir de 1953
(ALVES, 2010, p. 137).
A necessidade socioeconômica teria sido o motivo que alavancou a
anexação, condição que em períodos mais recentes chegou a ser novamente
cogitada, mas até o momento permanece refutada pela população local e ainda
apresenta laços que mantém o pertencimento geográfico, embora não se possa
tratar da mesma forma o econômico.

Memória, Cultura, Identidade e Patrimônio em Criúva
Considerando a formação histórica, assim como a narrativa dos
moradores locais, é possível perceber que a localidade foi condicionada
a uma nova realidade local e, ao mesmo tempo, criaram condições para o
desenvolvimento de outras experiências culturais. Entretanto, não foram
capazes de romper com as antigas memórias da localidade, ou seja, estas
se preservaram na memória dos que ficaram e ao mesmo tempo aparecem
como ligação dos envolvidos com a evasão populacional em relação ao lugar
de origem dentro do distrito.
6

O que denominamos de “área territorial de campo” na realidade é apresentada conforme
Lindman (1906), que esteve no RS entre 1892 e 1893 e foi um dos primeiros autores
a sugerir uma classificação sistemática para os campos. O botânico sueco sugeriu a
utilização da palavra “campos” na geografia botânica do Estado, para designar áreas
desprovidas de mata. Este naturalista salientou a diversidade destas formações e sugeriu
uma caracterização dos 15 campos através de uma análise fisionômica, separando-os em
campos subarbustivos ou sujos, campos paleáceos e gramados ou potreiros. Rambo (1956)
na sua obra “A fisionomia do Rio Grande do Sul” sugeriu a classificação da vegetação do
Rio Grande do Sul em cinco regiões fisionômicas: Litoral, Serra do Sudeste, Campanha do
Sudoeste, Depressão Central e Planalto. Os campos de altitude foram situados na região
do planalto, enquanto as formações do atual bioma pampa distribuem-se nas demais
regiões fisionômicas. (MARCHETT, 2011, p. 20).
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Com base na história de Criúva e no que diz o conceito de memória
coletiva em Halbwachs (2004) para tratar as lembranças e as recordações dos
moradores de Criúva sobre sua história foi fundamental. O autor afirma que o
fenômeno da recordação e da localização das lembranças só é percebido a partir
dos contextos sociais que servem de base para a reconstrução da memória.
A memória pode ser interpretada como as reminiscências do passado que
reaparecem no presente, no pensamento de cada indivíduo como capacidade
de armazenar certa quantidade de informações concernentes a fatos que
foram vividos no passado. Para Halbwachs (2004), “a lembrança necessita
de uma comunidade afetiva, construída graças ao nosso convívio social com
outras pessoas, para tomar consistência”. As impressões “nas lembranças de
outros indivíduos que compõem o mesmo grupo no qual estamos inseridos”,
(HALBWACHS, 2004) ajuda a reforçar, enfraquecer, ou mesmo completar a
nossa própria percepção dos acontecimentos.
Dessa forma, a memória coletiva do grupo ajuda a reconstruir e alimentar
as lembranças como meio de representar suas práticas sociais. Chartier ao
explicitar o conceito de representação, o divide em três grandes realidades:
a primeira diz respeito às representações coletivas que foram interiorizadas
pelos indivíduos e os ajudam a classificar, julgar e atuar; a segunda é relativa
as formas de apresentar os signos e as atuações simbólicas; e a terceira
remete “a representação por parte do representante (individual ou coletivo,
concreto ou abstrato) de uma identidade social ou de um poder dotado de uma
continuidade e de estabilidade” (CHARTIER, 2001, p. 121).
É possível se perceber nos discursos dos moradores de Criúva a
importância atribuída aos fundadores quando chegaram ao local em relação
às disputas políticas, às práticas culturais e aos valores mantidos nas relações
entre seus moradores. Quanto a essas, principalmente no que ocorre a partir
do contato entre os diferentes grupos que ocuparam a localidade como prova
parte do depoimento de Natalino Boschetti ao tratar de seus antepassados
“Num momento em que entraram os italianos, eles se despertaram, começaram
a trabalhar, começaram a desbravar porque as montanhas que existem no
Agudo, existem aqui na Mulada, o aspecto físico, o geográfico é idêntico, é
cortado quase pelos mesmos rios e arredondado pelo Rio das Antas, não existe
diferença, somente lá entrou outra ‘mentalidade’” (BOSCHETTI, 2002).
Percebe-se que a consciência do passado nas alterações do lugar em
que vivem está presente em suas vidas. Entretanto, quando se trata dos
aspectos culturais, ou seja, em especial os valores, percebe-se que os mesmos
foram influenciados pelas diferentes ocupações na terra e, diante dessas
influências culturais às condições de vida, geraram características distintas
que influenciaram os hábitos da vida coletiva.
Ainda, segundo os moradores de Criúva, existem algumas marcas
identitárias derivadas da presença de distintos costumes na população do
distrito, seja de origem portuguesa, seja de origem ligada à imigração italiana.
O uso de memória coletiva, por meio do quadro social construído, deu voz as
lembranças coletivas. É oportuno lembrar, como já foi dito anteriormente, que
Halbwachs (2004, p.30) explica que as “lembranças permanecem coletivas, e
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elas nos são lembranças pelos outros, mesmo que se trate de acontecimentos
os quais só nós estivemos envolvidos”.
A expressão dessas memórias aparece nas mais diversas atividades
econômicas e culturais realizadas na localidade, desde as mais comuns até
aquelas que se transformaram em eventos. Entre tais atividades, é passível
de registro especialmente os encontros mantidos durante os torneios de
laço, atividade que lembra as lides do campo e trata de manter a memória de
tempos em que estas necessitavam de uma contenção dos animais ao ar livre
devido às grandes extensões do campo, seja para o trato dos mesmos ou então
para recolhê-los junto às fazendas (RAMOS, 2015). Outro elemento identitário
que expressa a memória local fica por conta da presença dos tropeiros que
deram nome ao “Centro de Tradições Gaúchas” que ainda se encontra na
localidade de Criúva, situado, pelo que se tem informações, em um antigo
“pouso de tropeiros” (CORSO, 2002), denominado “Pousada dos Tropeiros”.
Outras referências deste aspecto marcante na região, a atividade tropeira,
são descritas como algo que envolveu os moradores e serviu como profissão
e ligação da localidade com outras regiões para abastecimento de gêneros
não existentes no lugar. Assim descreve Eri dos Passos sobre seu avô João
Saturnino dos Passos “ele levava o queijo ali dos Ilhéus para São Leopoldo
e de lá trazia sal, depois gado, chegava tinha uma leva de imigrantes, eles
traziam as crianças nos cargueiros e os pais e as mães vinham a pé, ali de São
Sebastião do Caí até o morro no antigo CTG Paixão Côrtes7 (ALVES, 2002).
Em outros depoimentos, também é possível encontrar o registro da
participação na atividade de tropeada de gado e mesmo o caráter de tropeiros
domésticos que levavam produtos de um local para outro. Esse elemento
abrangeu várias pessoas de diferentes áreas dentro do que é ainda hoje
Criúva. Dessa forma, esse fator é determinante na preservação da memória
diante do fato de pessoas mais jovens que não chegaram a viver o processo,
mas expressarem a recordação transmitida por avós, pais e outros parentes,
justificando assim o que Halbwachs (2004, p. 30) chamou de “lembranças
pelos outros”.
Dentro do cotidiano, o queijo e as “lides” com os animais aparecem como
elementos de identidade à medida que alimentam a preservação da memória
coletiva. Esta se expressa quando os moradores da localidade relatam de
modo apaixonado seu passado nas atividades camponesas, especialmente os
de mais idade. Suas memórias estão presentes nas atitudes alimentadas pelas
lembranças que misturam saudades, felicidades por terem vencido etapas e
mesmo por terem obtido a partir destas tarefas em uma vida nem sempre
confortável. A persistência de permanecer no trabalho na terra lhes dá um
toque de vitória, como aponta Juvenal dos Passos: Acho que deve fazer o quê?
Uns cinquenta anos o pessoal começou a ir embora. Não dava mais nada né!
Não deu mais trigo. Não deu mais cevada, não deu mais nada. Feijão quase
nem se planta mais aqui. Não deu mais nada, foram embora. Eu ainda fiquei
7

Este local atualmente está dentro da área do Parque de Imprensa, estação de tratamento
de águas do SAMAE entre os bairros Sagrada Família e Jardelino Ramos.
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teimando com umas vacas. Os filhos foram todos para Caxias. E estão muito
melhor que eu. Graças a Deus né! Eu tô peleando. (PASSOS, 2015).
As festividades da localidade também carregam a memorialidade do local
à medida que suas diversas manifestações transportam para o presente a
manutenção de antigos hábitos, crenças, rituais, costumes vindos de tempos
passados. Estas se apresentam, por exemplo, na confecção de lembrancinhas
das festas, nos “Ternos de Reis”, no culto a bandeira do divino, na realidade
alimentar, na musicalidade durante os festejos e em outras manifestações
carregadas de simbolismo para a população local. Essas manifestações se
mantêm, pois foram absorvidas pelos participantes dos eventos que muitas
vezes são de realidades distintas e mesmo distantes.
Foi deste conjunto de identidades, formadas em Criúva, que se
perpetuaram determinados elementos materiais e imateriais que se constituíram
patrimônio cultural na região pelo seu reconhecimento público8. Percebe-se
ainda que, na memória coletiva, a população valoriza esse patrimônio cultural
construído pelos que fizeram parte dessa história. O patrimônio cultural foi
entendido como “recurso para reproduzir as diferenças entre os grupos sociais
e a hegemonia daqueles que conseguem o acesso preferencial à produção e
distribuição de bens” (CANCLINI, 1987, p.187). Nessa direção, essa concepção
ajuda a entender que por meio do patrimônio cultural é possível manter a
memória construída e alimentá-la para que possa ser referência para o grupo
que a trata como elemento de identidade.
Recuperando o que foi dito anteriormente, a cultura dos pioneiros na
ocupação da terra influenciou a formação da identidade daqueles que se
sentiam parte da terra e o habitante da serra teve essa influência. Segundo
Alves (2010, p.41), “a herança cultural trazida pelos pioneiros contabiliza
elementos definidores de um modo de vida que certamente influenciou na
formação da identidade do ‘serrano’ por longo tempo”.
Segundo depoimento de Jedi Castilhos e Aparício Corso, o estabelecimento
dos primeiros colonos italianos ocorreu no final do século XIX e no começo do
XX. Segundo Aparício Corso (2002), “seu avô, Giovanni Corso, estabeleceuse na colônia Caxias mais especificamente na linha 60 e seu pai João Corso,
dirigiu-se para Criúva onde constituiu família. João Corso e João Pilatti foram
os primeiros italianos a se instalarem na vila”.
As explicações dadas sobre os primeiros colonos italianos que chegaram
a Criúva é atribuída pelo entrevistado à presença dos tropeiros na região. Eri
João Alves (ALVES, 2002) fala que seu bisavô Feliciano Joaquim dos Passos
e seu avô Saturnino dos Passos trouxeram para a região alguns italianos
quando das suas viagens a São Sebastião do Caí. As falas de Eri João Alves
evidenciam o papel dos tropeiros na região quando os mesmos viajavam até
São Sebastião do Caí com o objetivo de trazer os imigrantes para a Colônia.
8

Atualmente em processo de restauração, duas edificações consideradas pelo Livro Tombo
de Caxias antigas. É prudente considerar que algumas das tradições vividas pelos
criuvenses não mereceram referência ou estudos mais profundos e podem se transformar
em patrimônio cultural.
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Segundo o entrevistado, “Feliciano Joaquim dos Passos, pai de Saturnino dos
Passos foi o chefe da comitiva com a tropa de mulas de carga, enviados pelo
governo do Estado para trazer o primeiro contingente de imigrantes italianos
do porto fluvial de São Sebastião do Caí a Colônia Caxias” (ALVES, 2002).
Constata-se, a partir das entrevistas, que o “tropeirismo”, principalmente
o doméstico, foi importante para a vila de Criúva. Muitos relatos lembram que
o movimento das tropas era muito acentuado e que, por isso, o presidente
da Província resolveu construir uma ponte para facilitar a passagem do gado
sobre o Rio das Antas. Os relatos de alguns remetem a situações que ocorreram
quando eram crianças, como o depoimento de Honeide Bertussi (1995), que
narra a chegada de uma tropa que passa por Criúva. O depoente descreve a
tropa e o sentimento que teve quando era muito jovem: Quando aquela tropa
de mais de setecentos bois entre sete e dez anos passou, aquela rua larga
ficou como se tivesse passado um trator de esteira. [...]ouviu-se o barulho de
cascos no chão e aquela bateção de guampas; boiada de sete a dez anos, são
verdadeiras feras. [...] Na frente ia a tropilha com cargueiros e os munícios de
todos os tropeiros (BERTUSSI, 1995, p. 48).
Os detalhes presentes nas entrevistas mostram que, para muitos, as
lembranças permaneceram intactas como se o trajeto percorrido tivesse sido
realizado recentemente. Essas memórias, segundo Halbwachs (2004), são
construídas de forma coletiva por aquele que lembra, permitindo ao outro
construir uma memória sobre o fato que se constrói coletivamente.
Outro elemento identitário de Criúva é a “Ponte dos Korff”, também
ligada ao tropeirismo, alguns lembram que antes da construção da ponte
existia uma balsa que havia sido construída pelos Korff, que eram dos donos
das terras. Essas terras situavam-se na Coxilha do Tigre e era caminho para
Vacaria. O nome da Estrada era Rio Branco (PANTE, 2005, p. 510). Entretanto,
para a passagem das tropas era mais conveniente uma ponte do que a própria
balsa. A Ponte dos Korff tornou-se um símbolo de Criúva, um elemento de
sua identidade, do seu passado que a fez conhecida por aqueles que nela
passavam e eram acolhidos na Casa de Pasta, na Pousada dos Tropeiros.
Para além do tropeirismo a atividade econômica marcante na memória
dos moradores de Criúva foi a presença dos moinhos. Criúva possuía dois
moinhos que transformavam o trigo em farinha e eram reconhecidos pela sua
importância como parte pertencente aquele lugar. O Moinho Nossa Senhora
do Carmo era mais recente e o mais antigo era chamado de Moinho do Rio
Pereira. Este último começou no ano de 1905 com Joaquim Biazus, localizado
na Capela Santa Catarina (SOLDERA, 2005, p. 519).
O Moinho Nossa Senhora do Carmo era mantido por seis sócios:
Dionísio Jordani, Valmor Antônio Bertussi, João Cavalli, Vitório Bernardi,
Francisco José Cavalli e Claudino Cavalli. O trigo que o moinho transformava
era produzido pelas famílias de agricultores que moravam no distrito. Mais
tarde, quando a atividade prosperou, o trigo vinha da Argentina. Após, foi
construído um moinho de milho que funcionava no mesmo prédio por meio de
um cilindro de pedra (CASTILHOS & GONÇALVES, 2005, p. 517).
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É possível perceber no depoimento de vários moradores que a atividade
moageira na região possuiu outros pequenos moinhos que se estabeleciam
próximo a quedas de água ou mesmo em algumas das capelas que compuseram
o distrito ao longo de sua história. Estes, porém, não deixaram registros
escritos; o que se obtém, no máximo, é a citação dos mesmos pela memória
dos moradores, sendo muito incerta a duração dos devidos estabelecimentos
ou mesmo suas localizações, não havendo certeza mesmo sobre quem eram
seus proprietários (PASSOS; RAMOS, 2015).
De acordo com Guadalupe Pante (2005, p.525), Criúva também contava
com casas de comércio, ferrarias, sapatarias, olarias, cafés, casas de pasto
entre outros estabelecimentos no início do século XX entre as décadas de
1910, 1920 e 1930. Nesse relato, Pante lembra que a localidade dispunha
de uma “casa de Secos e Molhados” que era de propriedade de João Pilati,
tataravô da depoente. A loja de João Pilati vendia “desde pão até fazendas de
tecidos. As compras eram pagas em época de safra, ou trocadas por outros
produtos”. Por meio da descrição feita por Pante, é possível imaginar como
o distrito se organizava em torno dos serviços que dispunha. Uma Casa de
Secos e Molhados, uma Casa de Pasto que servia de hotel e um potreiro de
aluguel, uma agência de correios, uma ferraria que atendia aos clientes do
lugar e de fora dele, uma olaria, uma sapataria, e cafés que atendiam aos
moradores com muitos atrativos. Os serviços descritos se relacionavam com
as atividades econômicas da região. De um lado, as atividades voltadas para
a criação do gado e seu comércio e, de outro, as condições de subsistência da
vila e de seus moradores.
Para Candau (2011, p. 50), “a memória coletiva, como a identidade da
qual ela é combustível, não existe se não diferencialmente, em uma relação
sempre mutável mantida com o outro”. Esta afirmativa transferida para a
região de Criúva leva ao entendimento de que foram construídas identidades
coletivas a partir do momento de convivência entre os diferentes grupos, nos
diversos tempos da história local, marcada pelas correntes migratórias.
Na fala de Lourdes Brocheto Ramos acerca dos jogos de bocha, carreiradas
e laço, a entrevistada relembra que nos jogos de bochas os italianos eram
os principais e nas carreiras eram os pelos-duro. Lembra ainda que essas
diversões ocorriam na cancha de bocha onde os moradores se encontravam
para jogar e se divertir, a cancha estava localizada na vila, Pante, é que era o
chefe da cancha das bochas, ele que dava iniciativa a tudo. E o João Covolan
era o sogro dele, o João junto, eles gostavam, né, os dois, disso[...]. E nas
carreiras era os pelo duro, os brasileiros [...]. No laço, geralmente era os
italianos. [...] Nessa cancha mesmo, aonde hoje ainda tem a cancha de tornei
o de laço em Criúva, ainda tem.
Nas lembranças, as atividades que eram comuns entre os lusos e os
luso-brasileiros são citadas por vários moradores. É o caso do “tiro de laço”,
como aponta Breno Ramos, um dos iniciadores dos piquetes de laço na região,
que começaram a ser frequentados nos anos de 1960-1970 (RAMOS, 2015).
Também há referência aos torneios de laço como atividade de lazer com muita
expressão na região de Criúva, destacam-se ainda hoje os piquetes mais
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antigos na região e citados pelos moradores foram “Os Tiatinos” e “Chaleira
Preta”.
Nos relatos, fica registrado a importância atribuída à convivência entre
grupos diferentes e pode-se perceber que esta era compartilhada, demonstrando
que, a princípio, não havia diferenças marcantes ou mesmo algum tipo de
dissidência mais séria entre os grupos. Considerando que algumas entrevistas
foram realizadas ainda em décadas anteriores, esta observação tem limites,
mas certamente envolveu grande parte da história de Criúva diante da vivência
dos dois casos citados, uma vez que ambos já possuem mais de 70 anos.
De modo especial, os “tiros de laço” expressam a passagem das lides
do campo como uma atividade individual e confinada ao cotidiano do campo
para o coletivo. Assim, vislumbra-se através da mesma a construção de
uma identidade que acompanhou a vida do campo em suas mais diversas
manifestações, ao mesmo tempo, é possível reconhecer esta como importante
na localidade em decorrência da forte presença na memória local.
As festas e bailes também são elementos que igualmente marcam
presença na representação da história local e são elucidados nas narrativas
dos moradores como se importavam com os rituais antigos, as tradições e
costumes e a integração das diferentes culturas nos próprios ritos, para além
deste registro da Festa do Divino Espírito Santo até a atualidade, igualmente
preservação deste passado com a manutenção do culto e dos festejos e as
manifestações profanas de tempos passados.
Figura 3 – Imagem da bandeira trazida pela professora “Zequinha” ao distrito
em 1920 que encontra-se na residência de Breno Ramos

Fonte: Acervo do autor.

Toda a memória que pertence a Criúva acresce-se de exemplares de
patrimônio edificado, como é o caso do Moinho Nossa Senhora do Carmo - que
atualmente se encontra em processo de restauração - e a Casa de Comércio,
da família Fachini, - área que já passou por processo de restauração -, ambos
localizados na região central da vila de Criúva.
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Essas edificações são símbolos de patrimônio local e não são lembrados
com muita frequência pelos moradores. Outros símbolos da localidade têm
maior relevância na memória da população do que propriamente a ação da
municipalidade em preservar esses bens que podem contar a história das
atividades econômicas do distrito quando as mesmas foram criadas. Seguindo
este raciocínio, Arantes (2004) propõe uma reflexão sobre a importância da
preservação do patrimônio cultural de natureza imaterial, ao que denomina de
“proteção e valorização dos conhecimentos, formas de expressão, celebrações
e lugares que singularizam diferentes grupos formadores de uma sociedade
nacional e seu território”. Em relação a essa amplitude da ideia de patrimônio,
o mesmo ainda designa as chamadas “paisagens da história”:
Refiro-me a populações e a territórios cuja paisagem natural ou patrimônio
cultural são identificados tanto pelas populações envolvidas quanto
por especialistas (historiadores, geógrafos, museólogos, arquitetos e
antropólogos, entre outros) como distintivos e, por essa razão, objetos de
salvaguarda e recursos úteis ao desenvolvimento de produtos de mercado.
(ARANTES, 2004, p. 12).

Considerando o território de Criúva, em relação a alguns aspectos é
possível perceber a ocorrência de práticas que lembram o que Arantes
(2004) chama de transformação das características locais em “distintivos”
e “objetos de salvaguarda”. O distrito em questão não é propriamente um
“produto de mercado”, mas um patrimônio ambiental e consequente recurso
ao município-mãe. Neste sentido, sua importância patrimonial abrange as
belezas ambientais, fruto de visitação intensa, seus campos, seus cursos de
água límpida e pura e sua produção.
O fato de Criúva ter uma importância patrimonial como certo “distintivo”
e mesmo fonte de recursos mostra a possibilidade de discutir com a população
os conteúdos que abrangem a construção do patrimônio imaterial. Como
aponta Arantes (2004), a localidade merece a designação de patrimônio
imaterial pela forma de como o homem do campo construiu sua relação com a
cultura, aceitando o que nela acontecia e usando dos artifícios que dispunha.
Por fim cabe reforçar o fato dos elementos apontados serem fundamentais
no reconhecimento da localidade, além de seu estudo possibilitar novas
interpretações sobre a formação de Caxias do Sul constituindo uma história
mais próxima da realidade municipal. Como desdobramento não se fica
apenas enaltecendo elementos da cidade ao ligar tal formação somente com
a imigração italiana se reconhece, portanto, a formação do município em sua
área total e não apenas àquela ligada aos lotes ocupados no século XIX, se
visita a história mais remota da região e se constrói uma historiografia que
respeita o patrimônio cultural em sentido amplo.
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CASARÃO DOS VERONESE: RESTAURO E REAPROPRIAÇÃO
Edegar Bittencourt da Luz1
Sayonara Guaresi2
Cristina Seibert Schneider3

1. Introdução
O projeto de restauro do Casarão dos Veronese tem como objetivo principal
a reabilitação deste bem material de relevância estadual e a reapropriação
da comunidade local frente a esta edificação que é referencial histórico e,
portanto, portador de significado para a identidade cultural. A memória é um
elemento constituinte do sentimento de identidade, “na medida em que ela é
também um fator importante do sentimento de continuidade e de coerência
do grupo em sua reconstrução em si” (POLLACK, 1992, p. 204). Em outras
palavras, os elementos que constituem a memória, tanto individual quanto
coletiva, resultam dos acontecimentos vividos individualmente ou pelo grupo
do qual a pessoa faz parte e tratam de acontecimentos dos quais a pessoa nem
sempre participou, mas tomaram tamanha amplitude diante da construção
da memória coletiva que no “fim das contas, é quase impossível que ela (a
pessoa) consiga saber se participou ou não” (POLLACK, 1992, p. 201).
A lembrança é “uma reconstrução do passado com a ajuda de dados
emprestados do presente e, além disso, preparada por outras reconstruções
feitas em épocas anteriores e de onde a imagem de outrora manifestou-se já
bem alterada”. (HALBWACHS, 1990, p. 91). Esta definição permite perceber
que o ponto de referência são os contextos sociais, a fim de explicar como
se dá o processo de constituição da memória. Memória não é um fenômeno
individual, mas uma construção social e um fenômeno coletivo. Pollack (1992),
por sua vez, ressalta que “em todos os níveis, a memória é um fenômeno
construído social e individualmente, quando se trata da memória herdada,
podemos também dizer que há uma ligação fenomenológica muito estreita
entre a memória e o sentimento de identidade” (p. 203-204).
Para Halbwachs (1990) a memória coletiva é um conjunto de lembranças
que foram construídas socialmente e se referem a um grupo. A capacidade
de lembrar está relacionada à aderência ao grupo do qual se faz parte e a
um determinado espaço no contexto da vida cotidiana. Se os grupos que
guardam essas lembranças não existem mais, a memória coletiva desaparece.
Halbwachs (1990) traz uma importante contribuição para a discussão das
identidades territoriais ao enfatizar a relação entre memória e lugar: “não há
memória coletiva que não se desenvolva num quadro espacial” (1990, p. 143).
1
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Destaque-se o reconhecimento da existência de um dinamismo nas memórias
coletivas que estão sempre se modificando e se definindo. Transformando-se
de acordo com a interação entre grupos sociais. Muitas memórias coletivas
referem-se a bens imóveis, que, inseridos no contexto das cidades, compõem
importantes lembranças da comunidade; e é também por este motivo que eles
devem ser preservados.
As cartas internacionais alusivas à conservação e restauração de
monumentos e sítios, também ressaltam, no que se refere à dimensão do
cuidado às arquiteturas, que este “estende-se não só às grandes criações,
mas também às obras modestas, que tenham adquirido, com o tempo, uma
significação cultural” (Carta de Veneza, 1964); demonstrando então que bens
imóveis devem ser valorizados, tantos por suas especificidade e importância
arquitetônica, mas principalmente por serem testemunhas históricas e
portadores de memórias de uma comunidade.
Partindo destas premissas, este artigo propõe ampliar a discussão sobre
espaços de memória dentro de comunidades, por meio da revalorização de
seus mais preciosos bens imóveis, no caso, a obra de restauração do Casarão
dos Veronese.

2. Breve histórico
Construído em 1898 pelo imigrante italiano Felice Veronese, no distrito
de Otávio Rocha, no interior do município de Flores da Cunha, o Casarão
é um representante típico da arquitetura da imigração italiana, que iniciou
oficialmente no Estado do Rio Grande do Sul em 1875. Felice Veronese chegou
ao Brasil em 1882, vindo do norte da Itália, tornando-se o maior produtor
de vinho da região. Ao constituir família, começou a construir o Casarão,
que abrigou também uma cantina doméstica para produção de vinhos e uma
pequena fábrica de pólvora criada por seu filho Luiz. Posteriormente, o Casarão
foi vendido à família Schio, que por sua vez o repassou à família Gallioto.
O pioneirismo da história desta edificação está no fato de nela funcionou
a primeira fábrica de pólvora da região, originando também a produção
de foguetes e o início da caminhada para a indústria química. A Veronese
Produtos Químicos consolidou-se com grande parque industrial em Caxias do
Sul, e ainda nos dias atuais é referência no setor.
Abandonado ao tempo e ao descaso de seus proprietários, ao longo dos
anos o Casarão sofreu diversas moléstias. Seus componentes arquitetônicos
foram danificados pelas intempéries e também pelo mau uso do espaço. A
curta, mas significativa distância entre a edificação e o pequeno núcleo urbano
de Otávio Rocha também promoveu o desinteresse da comunidade frente a
este bem que nos é tão caro, visto a expressividade de sua arquitetura e de
sua importância cultural.
Em 1980, iniciam-se as tratativas para o tombamento do imóvel com
a realização de levantamentos histórico e fotográfico, entrevistas com a
comunidade local sobre os possíveis usos da propriedade, e elaboração de
projetos arquitetônicos referentes ao diagnóstico de patologias, contando com
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o apoio técnico e institucional da UNISINOS – Universidade do Vale dos Sinos,
UFRGS – Universidade Federal do Rio Grande do Sul e UCS – Universidade
de Caxias do Sul. Estes estudos preliminares atestaram a importância e os
valores histórico e arquitetônico da edificação que em 27 de novembro de 1986
é tombada pelo Estado do Rio Grande do Sul, através da portaria nº 44/1986.
Trata-se do primeiro bem tombado pelo Estado na Região Colonial Italiana.
Fig. 1- Imagem do Casarão dos Veronese na década de 1980.

Fonte: Acervo particular de Floriano Molon.

Na década de 1990 o Ministério Público entrou com uma Ação Civil
Pública condenando o Estado e o Município a executarem a restauração do
Casarão, tendo estes recorrido ao Tribunal de Justiça do Estado. Em 1995
o Tribunal de Justiça acolhe sentença da Justiça de Flores da Cunha, e em
2000 o parecer do relator Ministro Nelson Jobim, é acolhido pelo Supremo
Tribunal Federal, e é confirmada pela alta corte, a condenação ao Município e
ao Estado do Rio Grande do Sul de restaurar o Casarão dos Veronese.
A área do Casarão foi desapropriada pela Prefeitura de Flores da Cunha
em 2001 e nesse mesmo ano ocorre a contratação de equipe de arquitetura
para a elaboração do projeto arquitetônico de restauro que é aprovado pelo
IPHAE em 2006. No ano de 2009 a Associação de Amigos de Otávio Rocha
encaminha o projeto na Lei de Incentivo à Cultura do RS.
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Fig. 2- O estado avançado de deterioração do Casarão em 2001.

Fonte: http://www.floresdacunha.rs.gov.br/galeria-imagens/Noticia/_Comitiva_florense_
encaminha_pedido_de_restauracao_do_Casarao_Veronese

Em 20 de novembro de 2012 o projeto de restauração foi aprovado pelo
Conselho de Cultura do Estado do Rio Grande do Sul, podendo vir a receber o
valor de até R$ 2.554.758,20 (dois milhões, quinhentos e cinquenta e quatro
mil, setecentos e cinquenta e oito reais e vinte centavos) do Sistema Pró-Cultura.
Em maio de 2013 a Prefeitura Municipal, ciente de sua responsabilidade
com a preservação do patrimônio cultural do município, assume o projeto de
restauro juntamente com a Associação Amigos de Otávio Rocha. Desde então,
iniciou-se a captação dos recursos financeiros com patrocínio das empresas
Móveis Florense e Keko, ambas de Flores da Cunha, e se deu começo aos
trâmites para a execução da obra.
As obras de restauro iniciaram em 2015 com a consolidação das antigas
paredes em alvenaria murária de pedra. Em vista do avançado estado de
deterioração e também em função de o projeto proposto não adequar-se às
atuais exigências da legislação, principalmente referentes à acessibilidade, um
novo projeto de restauração foi elaborado pelo Arquiteto Edegar Bittencourt
da Luz, e aprovado pelo IPHAE em agosto de 2015.

3. Elementos arquitetônicos
O Casarão dos Veronese, construído em 1898, trata-se de um
representante arquitetônico típico das construções edificadas na Serra Gaúcha
pelos imigrantes italianos a partir de sua chegada em 1875. A obra retrata
a arquitetura de imigração italiana já em seu período de apogeu, conforme
organizado pelo Arq, Júlio Posenato (1983), pois, além de possuir grande porte
se comparada às edificações do inicio da imigração, também possuía a cozinha
integrada aos outros cômodos da casa. A arquitetura vernacular erguida
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por Felice Veronese e sua família é composta por materiais encontrados no
sítio e em suas proximidades: a pedra basalto para as paredes, o barro para
as argamassas, madeiras de araucárias para pisos, barrotes, esquadrias e
tesouras do telhado. Tudo artesanalmente beneficiado por seus inexperientes
construtores. O tosco método de construção também foi responsável pela
dificuldade em manutenção do exemplar, e por consequência, muito trabalhoso
para seu restauro, principalmente referente à estabilização das alvenarias em
pedra. Embora o método construtivo seja rústico, alguns cuidados, porém,
foram observados quando da construção, Felice construiu uma casa com
volumetria imponente, com atenta simetria de vãos, resultando composição
onde prevalecem os cheios sobre os vazios. Detalhes convexos na cimalha
em tijolos, as paredes pintadas em sua banda inferior com faixas em cor
vermelha e filete azul e a pintura das esquadrias em verde pistache também
são indicativos da busca por algum efeito estético na obra.
Ganham grande importância as alvenarias murárias em pedra por
tratarem-se de uma especificidade construtiva não mais encontrada na região.
E é por ter sido edificado em pedra que o Casarão perdura. As paredes murárias
são aparelhadas em duplas, sendo que o vazio entre elas foi preenchido por
escassilhos (pequenos cacos e lascas de basalto). As pedras maiores foram
usadas na base e nos cunhais, as pedras menores preenchendo vãos, sendo
rejuntadas por barro de terra argilosa. A presumível dificuldade no manuseio
e cantaria do basalto oportunizou o uso de tijolos (provavelmente também
produzidos por seus construtores) para acabamentos nas aberturas, que
permitiram o trato com vergas arqueadas, resultando rico contraste entre
a pedra e a madeira das esquadrias. Tijolos também foram utilizados para
cimalhas nos beirais, para edificação da chaminé, para os pisos em tijoleira
diretamente sobre o solo do térreo e em paredes de compartimentação interna.
As paredes de pedra e as de alvenaria de tijolos, no paramento interno, foram
revestidas com reboco de argamassa de cal e areia, com textura lisa, sendo
suas superfícies tratadas com pintura à base de cal. Madeiras de araucária
foram empregadas na confecção de esquadrias, pisos, estruturas e telhado,
estas também beneficiadas domesticamente. As estruturas de madeira nos
entrepisos são constituídas de barrotes apoiados sobre alvenaria de tijolos
e extremidades embutidas em vãos na alvenaria de pedra. Sobre os barrotes
instalou-se tabuado corrido de larguras variáveis, macho e fêmea, fixo com
pregos. Para o telhado, já sem nenhum remanescente quando do início da obra,
foi utilizado telha de barro tipo capa canal, conforme registros fotográficos
antigos.
A casa organizava-se em dois pavimentos, orientada em sentido
Norte-Sul. Da porção central para o Norte estão os cômodos da residência,
distribuídos ao longo de uma circulação transversal, sendo dois em cada lado.
Esta organização repete-se em ambos os pavimentos, possuindo uma escada de
madeira localizada na circulação, que interliga os ambientes. No térreo estavam
dois dormitórios, sala de comer e cozinha, enquanto que no piso superior
encontravam-se mais quatro cômodos. Na cozinha ainda há remanescente de
uma antiga coifa, utilizada provavelmente sobre o foccolare - rústico fogão de
chão sobre base de tijolos, típico das casas de imigração italiana no final do
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século XIX. Na porção Sul, encontrava-se um porão semienterrado, com pé
direito duplo, ideal para a produção vinícola e sua respectiva guarda. Havia
também um sótão, que era utilizado para armazenamento de grãos e de outros
produtos agrícolas, e onde se iniciou a fábrica de pólvora de Luiz Veronese.
Atento à história, observadas criteriosamente as especificidades e
diagnosticadas todas as patologias do Casarão dos Veronese, o Arquiteto
Edegar Bittencourt da Luz propõe novo projeto de restauro. O projeto a seguir
apresentado vem coroar com sucesso um longo processo de salvaguarda deste
bem, patrimônio de todos os gaúchos.

4. Projeto de restauro
Após um minucioso levantamento técnico com duração de sessenta
dias, diagnosticado por imagens, prospecções e medições, tornou-se possível
a apropriação da real situação em que se encontrava o Casarão no início
da obra em abril de 2015. Frente aos dados levantados, em seu ponto de
vista, o Arq. Edegar constatou uma inadequação conceitual no antigo projeto
de restauro. Para ele o bem não deveria ser tratado como ruína, a qual,
por princípio, deve ser somente protegida e estabilizada, ele vislumbrava o
substrato remanescente do Casarão ainda como uma unidade, que poderia
ser restaurada a partir da perfeita estabilização de suas alvenarias murárias.
Partindo deste pressuposto, várias alterações ao primeiro desenho foram
levantadas, derivando em novo projeto de restauro. A principal mudança
decorre da solução estrutural da intervenção. No antigo projeto, grandes
estruturas metálicas treliçadas vermelhas partiam do solo para sustentar
uma pesada cobertura em telha romana. No novo projeto, a estabilização
das alvenarias murarias oportuniza o apoio do leve telhamento em folhas
metálicas diretamente sobre as paredes, resultando em uma cobertura que
parece flutuar sobre o sólido maciço basáltico. Faz-se lembrar que quando
do início dos novos diagnósticos, em 2015, já não havia remanescente da
cobertura original do Casarão e que partiu-se do pressuposto de que as
paredes portantes de pedra da edificação, deveriam também sustentar sua
cobertura, assim como foi concebida por seu construtor.
A nova proposta de projeto visa garantir a permanência dos valores
essenciais do objeto, como a sua tipologia histórica, mesmo que parcial, e a
ambiência dos compartimentos da moradia, de trato rústico, mas que expressa
a vivência das famílias na casa. Propõe a realização de intervenções de maneira
segura, com máxima qualidade, para atender às necessidades, levando em
consideração o objetivo principal da salvaguarda do monumento e a garantia
do atendimento das funções de uso social e cultural pela comunidade. Além
disso, propõe a reintegração da volumetria perdida, com trato contemporâneo,
com a implementação de equipamentos básicos de proteção e acessibilidade.
Assim o projeto de intervenções para o restauro e reutilização proposto leva
em consideração a criação de soluções para o prédio em si, sua relação com a
conformação do relevo do sítio e o visual do entorno. A observação do entorno
oportunizou que o barranco justaposto à face sul, que resultava em um porão
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semienterrado, fosse afastado da alvenaria em pedra, promovendo maior
ventilação e zerando as possibilidades de infiltração anteriormente observadas.
Neste corte do terreno foi projetada a instalação de um edifício anexo de apoio
ao centro cultural, e é sobre a sua cobertura que ocorre o acesso principal
do Casarão, através de uma passarela, direcionando o usuário ao segundo
pavimento da edificação.
Para execução da restauração, no início dos trabalhos, montou-se uma
cobertura provisória sobre conjunto de andaimes metálicos armados nas
fachadas leste e oeste, oportunizando o trabalho na obra independente da
condição climática, sendo todo o sistema desmontável. Sistema de escoras
em madeira e empuxo por cabos metálicos também foram implantados
para reaprumo das alvenarias em pedra. Estas primeiras medidas foram
indispensáveis para a reestruturação da edificação. Faz-se saber que,
por exemplo, a empena cega em pedra na elevação norte possuía 18cm de
desaprumo entre a base do solo e o topo do segundo pavimento.
O segundo e mais importante passo da obra foram as estabilizações dos
maciços murários e preenchimento dos vazios entre as paredes. Este processo
demandou longos meses, desde uma apurada busca pela melhor argamassa
de preenchimento, até a execução de limpeza superficial das pedras. A
consolidação do aparelho construtivo de pedra basáltica foi feita através de
injeção de argamassa de alta resistência e fluidez, para preenchimento dos
vazios. Empregou-se argamassa groute, com carga de granilha miúda de pedra
basáltica, sendo que a injeção de argamassa foi aplicada horizontalmente, no
sentido dos planos inferior ao superior.
Fig. 3 e 4- Situação de deterioração das paredes em pedra em 2015.

Fonte: Levantamentos fotográficos Arq. Edegar Bittencourt da Luz

324

MIGRAÇÕES HISTÓRICAS E RECENTES

SUMÁRIO

Apurado e trabalhoso também foi o processo de consolidação das vergas
em tijolos das aberturas. Todas foram desmontadas e escoradas por madeira
na conformação original da verga. Posteriormente, os arcos foram refeitos,
sendo que no pavimento inferior foram utilizados os tijolos remanescentes,
enquanto que no segundo pavimento novos tijolos foram empregados devido ao
desgaste daqueles encontrados na obra. Também foram implantadas barras e
tela de arame inox para maior durabilidade e resistência dos arcos, ancoradas
nas laterais e concretadas com groute, além da reconstrução da trama em
pedra, tudo edificado conforme a feição original.
As peças em madeira, em sua grande maioria tiveram que ser substituídas
por novas. Na circulação do térreo optou-se pela manutenção dos barrotes
do entrepiso originais, sendo selecionadas as melhores peças remanescentes,
possibilitando ao visitante a observação do precário estado de conservação
em que se encontrava a estrutura. As janelas tipo guilhotina em madeira
foram substituídas em sua grande maioria, tamanha a gravidade de suas
degradações, com reutilização de algumas peças originais existentes. Algumas
portas e ferragens, bem como a escada interna em madeira foram recuperadas
e mantidas, outras, entretanto foram substituídas por novas, Todas as peças
que não possuíssem qualquer remanescente em obra foram substituídas por
novas, com trato contemporâneo.
O grande vão em pé direito duplo que originalmente abrigada a vinícola,
agora recebe um elevador que permite acessibilidade aos três pavimentos
da edificação. Os acessos são feitos através de passarelas junto ao volume
do elevador, resultando fluidez aos percursos e uma agradável sensação de
amplitude, mesmo o visitante estando dentro de um sólido maciço de pedra.
A cobertura elevada, com vedação inferior envidraçada possibilitou o uso do
sótão para disposição de uma espaçosa sala multiuso. O vidro também trouxe
leveza à obra e promoveu o descolamento do telhamento, estruturado por
perfis e tesouras metálicas.
Para apoio ao centro cultural, o projeto propõe uma edificação anexa,
com trato contemporâneo, que abriga sanitários e setores administrativo e
de manutenção. Esta nova construção é separada da edificação do Casarão e
possui cobertura verde com a passarela de acesso direcionando ao segundo
pavimento do antigo prédio. O visitante acessa a edificação pelo pavimento
intermediário, sobe até a sala multiuso onde será apresentado vídeo introdutório
à visitação, e depois é convidado ao passeio pelas salas expositivas, descendo
até o nível do térreo.
A concepção do projeto foi pensada para, além da valorização da antiga
edificação, também atender as demandas propostas pela comunidade desde os
primeiros levantamentos na década de 1980. O Casarão restaurado oportuniza
novas possibilidades de passeios turísticos, bem como o uso de salas para
eventos diversos, além da aproximação da comunidade frente a este bem até
então abandonado, também ao esquecimento.
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Fig. 5 e 6- Perspectivas do projeto de restauro.

Fonte: Arquium - Arq. Edegar Bittencourt da Luz

O restauro desta monumental edificação em pedra remanescente da
cultura da imigração italiana no sul do Brasil, as ações de salvaguarda do
patrimônio imaterial e a museografia são os grandes eixos da preservação
do patrimônio cultural do Casarão dos Veronese. A museografia4 privilegia
uma narrativa temática que remete à história do lugar a partir das vivências
de seus antigos moradores: as famílias Veronese, Schio e Gallioto. O
espaço, destinado aos mais variados públicos constituídos na sua maioria
por leigos no assunto, de diversas faixas etárias e condições socioculturais,
4

Proposta museográfica elaborada pela Multiverso.
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promove ao mesmo tempo, diversão e esclarecimento sobre a relevância
do patrimônio edificado para a comunidade de Flores da Cunha. Também
estimula a imaginação histórica e a prática de preservação da memória
dos saberes e fazeres constituídos por aqueles sujeitos e agentes históricos
como a língua, gastronomia e os ofícios antigos. Neste sentido, buscouse fugir da tradicional proposta de linha de tempo como recurso de
compreensão histórica, procurando ocupar as instalações destinadas à
expografia com situações contextuais ao cotidiano do passado do Casarão,
tendo como fio condutor a própria historicidade do local. A apresentação do
material expositivo disponibilizado ao projeto é composta por objetos,
documentos e expositores que permitem que o conteúdo seja comunicado de
forma racional e emotiva, articulada com o edifício e assegurando a preservação
dos bens patrimoniais expostos.
O visitante inicia seu trajeto de apreciação já no estacionamento, onde
um mirante oportunizará visual do Casarão em sua plenitude. Direcionado
por um caminho pavimentado e posteriormente por uma passarela, que passa
acima do prédio anexo de apoio, ele adentra o maciço em pedra restaurado
pelo pavimento intermediário e logo consegue visualizar o grande vazio onde
antigamente estava a cantina. Sobre a passarela que corta o grande ambiente,
o visitante consegue observar o bistrô no térreo, além de tomar dimensão do
grandioso trabalho de restauro das alvenarias murarias. A edificação começa
a contar sua própria história.
Em seguida, o usuário sobe as escadas (ou acesso pelo elevador, no caso
de PCD) para o terceiro pavimento, onde um vídeo introdutório apresentará
as histórias da casa, das famílias e do processo de restauro. Esta grande
sala multiuso também poderá acolher atividades dos grupos culturais
locais. Após, o visitante é direcionado a passear pelos cômodos do segundo
pavimento, sendo que cada uma das quatro salas trará exposições voltada para
aspectos específicos relacionados ao Casarão, como a história das famílias,
o empreendedorismo ou a vitivinicultura; tudo com trato contemporâneo e
interativo.
Seguindo o fluxo expositivo, no pavimento térreo o visitante ainda
poderá apreciar uma sala versando sobre a edificação e seu restauro, além
de passar por uma sala de exposições temporárias que pretende divulgar
o trabalho de artistas regionais e de outros cuja arte tenha relação com o
conceito expositivo. No térreo ainda se encontra uma pequena sala de estar,
passagem para o espaço de convívio do bistrô. Ainda no térreo há uma cozinha
totalmente equipada, na qual ocorrerão oficinas e workshops gastronômicos.
O térreo também possui acesso para o prédio anexo, onde estão os sanitários
e todos os setores de gestão do Casarão. Ao final do passeio, o visitante terá
observado as histórias de luta das famílias que ali residiram, além de tomar
conhecimento sobre o cuidadoso processo de restauro.
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5. Considerações finais
O Casarão dos Veronese será o lócus privilegiado de convergência da
preservação do patrimônio material e imaterial com o diálogo intercultural
numa postura de reaprendizagem e recolocação cultural para ler e interpretar
o mundo. Além disso, a edificação está inserida numa rica paisagem marcada
pela vitivinicultura e a presença imponente da araucária, de onde se obtinha
a madeira tão necessária para os empreendimentos dos imigrantes.
Este também é o espaço de diálogo intercultural, de criação de
oportunidades reais de enriquecimento humano, de acesso ao conhecimento
produzido pela enorme diversidade cultural e ambiental do planeta, de
reconhecimento da nossa e de outras identidades culturais, de forma a
promover experiências culturais que modifiquem a maneira de ver e estar no
mundo.
O uso efetivo deste bem de relevância estadual visa consolidar o
potencial cultural de apropriação de espaços públicos e consequentemente
estimular um sentimento de empoderamento desta comunidade frente à uma
nova possibilidade de valorização de seus lugares de memória, de forma a
encontrar soluções criativas para a vida em comum na cidade.
Flores da Cunha nestes últimos anos tem vivenciado experiência
única para a cidade, no que se refere ao uso e apropriação de seus espaços
públicos. Após a revitalização da Praça da Bandeira, principal praça da
cidade, e também a implantação de pequenos espaços de lazer em bairros
do município, a comunidade cada vez com maior intensidade se apropria
destes locais, com um latente sentimento de pertencimento ao espaço. Assim
também se vê esta possibilidade com a revitalização do Casarão. A localidade
de Otávio Rocha já possui um forte espírito comunitário, prova disso são os
eventos organizados por motivo dos festejos da vindima – Fecouva – e da santa
padroeira. O Casarão certamente será motivo de orgulho para a região, não
somente por seu primoroso restauro, mas também como forma de reestabelecer
uma relação sentimental com o bem, de uma comunidade poder se enxergar
naquelas paredes de pedra, de poder contar as histórias de resiliência da
edificação e das famílias que deles tomaram posse ao longo desta trajetória.
A possibilidade de integração à roteiros turísticos já pré-estabelecidos e o uso
de suas dependências para eventos da comunidade prometem tornar vivo o
Casarão, um lugar, até então, marcado pelo abandono.
E, pensar o lugar é imergir em possibilidades de análise e instrumentos
de compreensão que rompam com certezas e estimulem novas perspectivas
teóricas em consonância com a complexidade da cidade na contemporaneidade
e constituem uma prática de resistência contra a lógica das corporações
multinacionais que corroem as cidades e as identidades locais (RELPH, 2012).
Compreender que o espaço é uma construção social e como tal, palco do
entrecruzamento de forças frente a aparente homogeneização das culturas e
do ambiente construído, tem resultado no reconhecimento da força dos lugares
históricos (the power of place), na manutenção dos fragmentos do social no
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território entrelaçando tradições e a arquitetura vernacular com a história do
espaço (HAYDEN, 1997).
A memória do lugar, seu significado simbólico expresso também na
sua forma imaterial, construído a partir da apropriação dos grupos no seu
cotidiano é o grande desafio a ser enfrentado na contemporaneidade. O
caminho que se abre para esta problemática é pensar o cotidiano onde se
realizam o local e o global como uma dimensão social que emerge das práticas
dos sujeitos, do seu modo de vida, das relações sociais, dos usos e apropriações
do espaço, refletindo e estabelecendo narrativas sobre as permanências e as
transformações no contexto urbano (SCHNEIDER, 2015).
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DANÇAS FOLCLÓRICAS ALEMÃS NO BRASIL E O IMAGINÁRIO
CULTURAL TEUTO-BRASILEIRO: ENTRE O SAUDOSISMO E A
TRADIÇÃO
Gustavo José dos Santos1

Considerações Iniciais
Compreende-se a dança como manifestação da expressividade humana
produzida e reproduzida de acordo com o contexto, crenças, valores e
características dos diferentes grupos sociais (SBORQUIA; GALLARDO, 2002).
Segundo o Soares et al (2009), a dança revela a peculiaridade dos sentimentos
humanos, representando uma vontade, um intuito maior por parte de quem
dança do que o simples gesto motor.
Com efeito, é através da dança, ou do pensamento por movimentos,
que a pessoa percebe a existência de uma ordem de seus anseios superiores
na busca de uma vida espiritual (LABAN, 1990). Segundo Gaspari (2002),
trata-se de uma prática milenar de expressão social, cuja riqueza se encontra,
principalmente, nos movimentos, na cultura corporal e em sua dimensão
histórica.
Ainda que belos e quase que poéticos, os excertos acima ocultam diferentes
facetas desta prática cultural, tal como a escassez de produção historiográfica
na área. Mesmo que nos últimos dez anos a dança, como unidade de reflexão
acadêmica, tenha se tornado tema recorrente e transversal em encontros
científicos de diversas áreas trata-se de um tema que até o século passado
esteve pouco presente nas discussões acadêmicas e, tão pouco, foi tema de
pesquisas no campo historiográfico2 (GONÇALVES; OSÓRIO, 2012).
Em situação similar, para não dizer ainda pior, se encontram as
produções historiográficas sobre danças folclóricas, as quais estão recém
emergindo como campo investigativo3. Na tentativa de compor uma base de
dados sobre esse aspecto da cultura humana, nos aventuramos a elucidar
a trajetória das danças folclóricas alemãs em território brasileiro, bem como
compreender os seus significados e a forma como esse folclore é vivenciado
pelos grupos que o representam.
1

UNISINOS. E-mail: gustavopersonal@live.com

2

Sobre a produção historiográfica em dança consultar: SILVA, Carmi Ferreira da. Por uma
história da dança: reflexões sobre as práticas historiográficas para a dança, no Brasil
contemporâneo, 2012.

3

As produções acadêmicas sobre dança apresentam variadas ênfases, sendo que, as mais
representativas em termos de produção são: dança e educação; dança contemporânea,
balé, dança moderna, dança e expressão e performance. As danças que menos figuram
em produções do gênero são: danças de salão, danças populares, danças de rua e danças
folclóricas. Dados obtidos através das informações contidas nos títulos dos trabalhos
no site de busca do Google Scholar, do banco de dados da Capes, das palavras chaves
do site Bibliografia da Dança no Brasil, e nos Anais do site da Associação Nacional dos
pesquisadores em dança (ANDA).
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Defende-se aqui o estudo das danças folclóricas alemãs como forma de
análise das relações que constituem as manifestações folclóricas dos diversos
grupos sociais, como também das implicações destas relações na própria
vida social de seus agentes. Além disso, se presume que as danças folclóricas
alemãs constituem prática de inigualável relevância para diversas sociedades,
especialmente para àquelas que abrigam descendentes teuto-brasileiros.
Um estudo que desenvolva o conhecimento acadêmico em dança
parece, portanto, de grande relevância, além de contemplar uma série de
questionamentos, que emergem da trajetória pessoal e de especialização
profissional deste autor.

1. Dança folclórica como manifestação da cultura popular: notas sobre
cultura popular, folclore, tradição e saudosismo.
Como elemento constitutivo das manifestações culturais, as danças
folclóricas se apresentam como produções culturais geradas a partir de
disputas e tencionamentos, carregando as marcas dos grupos culturais que
as produzem e reproduzem, tendo em vista, principalmente, o direito de se
manterem vivas. Cada dança tem sua própria marca cultural, simbolizada
através de gestos, de movimentos e representações que requerem leitura
crítica, vivência e reflexão (BRANDÃO, 1984).
“Folclore” foi registrado primeiramente no dia 22 de agosto de 1846,
quando o excerto Folk-Lore apareceu na publicação da revista Inglesa “The
Atheneum”. A publicação, assinada pelo arqueólogo inglês William John
Thoms, propôs o estudo sistemático e a preservação de tudo aquilo que na
ilha britânica chamavam de “Antiguidades Populares”. Thoms se referia aos
estudos dos costumes, histórias, cerimônias, romances, crenças, superstições,
lendas, contos, e mitos (SBORQUIA; NEIRA, 2008).
Como salienta Brandão (1984, p. 23), folclore já é uma palavra que
nasce entre parênteses, sendo que para muitos, o próprio “domínio do que é
folclore é tão grande quanto o do que é “cultura””. Para esse mesmo autor, a
criação do folclore é pessoal. É produzida por alguém, em um determinado dia
e em algum lugar. No entanto, sua reprodução ao longo do tempo tende a ser
coletivizada, e a autoria cai no chamado “domínio público” (BRANDÃO, 1984,
p. 34).
Conforme afirma Peter Burke (1995), a origem da expressão folclore
pode estar associada à ameaça do desaparecimento da cultura popular
tradicional no final do século XVII e início do XVIII. Segundo Burke (1995, p.
31), “[...] quando a cultura popular tradicional estava justamente começando
a desaparecer, que o “povo” (o folk) se converteu num tema de interesse para
os intelectuais europeus”. Nesse sentido, fica explicita que a cultura popular
foi sendo definida em oposição à erudita.
O conceito do que é cultura popular é algo que, também, não se esgotará
enquanto tema de debates, além do que, quando abordado, pode gerar mais
confusões do que esclarecimentos (SBORQUIA; NEIRA, 2008). Como descreve
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Peter Burke (1995), a descoberta da cultura popular fazia parte de um
movimento de primitivismo cultural no qual o antigo, o distante e o popular
eram todos igualados. Segundo ele:
Burke (1995) enfatiza que o Iluminismo não era apreciado em certas
regiões, como por exemplo, na Espanha e na Alemanha, já que constituiria
mais uma mostra do predomínio francês. Para ele, a descoberta da cultura
popular estava associada à ascensão do nacionalismo. Autores brasileiros,
como Sborquia e Neira (2008), afirmam que um consenso sobre o termo se
direciona àquilo que o povo faz ou fez, cujo uso está associado às características
de viver e sobreviver, abrangendo tudo aquilo que é produzido pelo povo: moda,
música, alimentação e encontros sociais, e que pouco ou nada esclarece sobre
sua definição.
Embora não se possa denominar o popular a partir daquilo que ele
consome, compra, ouve, ou lê, já que essa seria uma definição reduzida a uma
alienação e manipulação da cultura do povo, que despreza qualquer atitude
pensada, refletida por parte desse segmento social, não se pode deixar de
lado o poder manipulador da indústria cultural. Negar esse poder seria uma
atitude ingênua, seria negar aspectos de dominação e subordinação, próprios
dessa relação cultural (HALL, 2003).
A respeito disso, Terry Eagleton (2005) nos afirma que, no mundo pósmoderno, cultura e a vida social estão cada vez mais ligadas, mas agora
no sentido da estética da mercadoria, da espetacularização da política
do consumismo e da integração final da cultura dentro da produção de
mercadorias em geral. Segundo ele, nossa própria noção de cultura se baseia
em uma alienação própria do modernismo social em relação ao econômico, e
que está diretamente relacionado à vida material.
Todas essas ocorrências em torno do folclore/cultura popular revelam a
existência de um objeto de grande mobilidade, estimulando, permanentemente,
reflexões, debates, encontros e desencontros, configurando um campo polêmico
e instigante. De igual modo, outro termo que também está intimamente ligado
às manifestações folclóricas e que ainda tem seu conceito, ou noção empregados
com pouco apuro teórico é tradição (FINNEGAN, 1991, apud ZALLA, 2002).
Segundo o historiador gaúcho Jocelito Zalla, foi Raymond Williams
quem se aventurou primeiramente a conceituar o termo. Zalla (2002) também
destaca que a obra de Williams eram notas publicadas no pós- guerra, onde
o britânico investigou a utilização de palavras no âmbito da sociedade e da
cultural. Dentro dos quatro significados etimológicos de tradição descritos por
Williams (2007) – “tradition” derivado do francês antigo, do latim “tradittionem”
e da palavra “tradere” – o termo apresenta quatro significados: I-entrega; IItransmissão de conhecimento; III-legado de uma doutrina e IIII-rendição ou
traição.
Zalla (2002, p. 53), historiador dos mais letrados nas discussões sobre o
tradicionalismo gaúcho, que também concorda com Williams (2007), aponta,
citando um clássico literário das terrar do extremo sul-brasileiro, que a
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tradição, no sentido de processo, é vista enquanto uma ação deliberada de
atuação erudita e nacionalista sobre práticas populares.
Todavia, as primeiras discussões contemporâneas acerca da “invenção
das tradições” foram introduzidas por Eric Hobsbawm que, juntamente com
Terence Ranger, fundou uma vertente de estudos sobre o campo. Embora
Hobsbawm (1984) se preocupe com a questão da autenticidade quando
formula uma oposição entre “tradição inventada” e “tradição não inventada”,
o autor, em nosso entendimento, não apresenta clareza nesta oposição.
Contudo, o tema em análise neste documento está fortemente identificado
com o que Hobsbawm define por “tradição inventada”, segundo ele:
Por “tradição inventada” entende-se um conjunto de práticas, normalmente
reguladas por regras tácita ou abertamente aceitas; tais práticas, de
natureza ritual ou simbólica, visam inculcar certos valores e normas de
comportamento através da repetição, o que implica, automaticamente; uma
continuidade em relação ao passado (HOBSBAWM, 1984, p. 9).

Assim sendo, tradição é considerada como um processo que fixa
significados culturais, os quais definem valores e regras a serem seguidos
por determinado grupo social. Na sequência do excerto, Hobsbawm enfatiza
que existe, inclusive, uma tentativa de dar continuidade com um passado
conveniente. Entretanto, continua ele, na medida em que há referência a um
passado histórico, as tradições “inventadas” se tipificam por estabelecer com
ele uma continuidade bastante fictícia (HOBSBAWM, 1984).
Em sua obra Hobsbawm também se preocupa em diferenciar “tradição”
e “costume”. Para ele, a tradição, inclusive a inventada, tem por objetivo
e característica a invariabilidade, pois, o “passado real ou forjado” de que
tratam, são determinadas por práticas rígidas, comumente formalizadas,
tais como a repetição. Já ao costume é atribuída uma dupla função: de
“motor” e “volante”, sendo que no costume não há impedimento às inovações
e modificações, ao menos, até certo ponto, pois, inevitavelmente, ele “[...]
seja tolhido pela exigência de que deve parecer compatível ou idêntico ao
precedente” (HOBSBAWM, 1984, p. 10).
O costume, portanto, como relata Hobsbawm (1984), não pode se dar
ao luxo de ser invariável, pois a vida não é assim nem mesmo em sociedades
tradicionais. Contudo, a invariabilidade, ou a decadência do costume, como
afirma o autor supracitado, acarreta, inevitavelmente, consequências à
tradição à qual ele geralmente está vinculado. Como podemos compreender a
partir de um exemplo do texto de Hobsbawm (1984), o costume estaria ligado
às ações dos sujeitos e a tradição seriam os rituais que cercam tais ações.
Desse modo, podemos concluir que costume e tradição possuem intrínseca
relação, já que o próprio Hobsbawm afirma que a deterioração do costume
altera, consequentemente, a “tradição” à qual ele está associado (HOBSBAWM,
1984).
Para concluir a análise dos conceitos aqui empregados, os quais se
constituem como elementos fundamentais para o entendimento do tema em
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questão, definimos Saudosismo valendo-nos da obra de Maria Beatriz Rosário
de Alcântara4. Segundo Alcântara (2008, p. 151), saudosismo é um movimento
dialético e filosófico, disseminado em Portugal durante a Baixa Idade Média
“[...] a preconizar uma fusão regeneradora da matéria com o espírito, aspirando
à completitude, tendo em vista uma Pátria de esplendor [...]”.
A corrente saudosista achava-se embasada na concepção do tempo de
esplendor a ser recuperado, de emoções patrióticas a serem reconstruídas,
partindo da imperiosa necessidade de elevar-se um presente insuficiente pelo
retorno a uma memória ancestral, de fulgor simbólico, de modo há engrandecer
o tempo presencial, para que, ao fim, se obtivesse um futuro promissor,
um orgulho nacional não concedido por clemência e sim, conquistado pelo
empenho cívico de todos (ALCÂNTARA, 2008, p. 151).
O saudosismo, portanto, se tipifica como um movimento que se constituiu
em uma tradição, não inventada, mas que veio sendo praticado ao longo do
contínuo tempo/espaço. Nesse sentido, parece surgir uma nova prioridade
para o campo dos estudos culturais: determinar quais elementos da cultura
humana estão sendo desenvolvidos sob a égide do saudosismo.

2. Os lugares da dança folclórica alemã no Brasil: Associação Cultural
Gramado e os Grupos de danças
Em 1951, Fritz Rotermund, conhecido como o “Pai do Movimento 25 de
Julho”, de São Leopoldo, o Major Leopoldo Petry, de Novo Hamburgo, Carlos
Oscar Kortz, comerciante de Porto Alegre, o industrial portoalegrense Otto
Renner, o deputado Bruno Born, de Lajeado, o Dr. Wolfram Metzler, de São
Leopoldo, o historiador Dr. Klaus Becker, de Canoas, o Padre Balduino Rambo,
como representante da igreja católica, o professor Theo Kleine, representando a
igreja evangélica, entre outros, se reuniram para fundar um órgão congregador
dos ainda embrionários Centros Culturais 25 de Julho. Este órgão recebeu o
título de Federação dos Centros Culturais 25 de Julho (KLEINE, 2008).
Com um trabalho voltado à disseminação da cultura alemã, os Centros
Culturais 25 de Julho ofereciam atividades diversas, como encontros,
simpósios, seminários, palestras, conferências, cursos e afins. Nesse contexto
a dança, juntamente com a gastronomia e a língua alemã, se constituiu como
elemento de preservação da cultura alemã em território brasileiro, sendo que
em meados da década de 1960, os Centros Culturais 25 de Julho, através da
FECAB (Federação das Colônias Alemãs no Brasil), entidade que se tornou
responsável por promover os cursos/formação de dança alemã no país,
começaram a instruir seus primeiros grupos de danças folclóricas.
Embora os Centros Culturais 25 de Julho já abrigassem grupos de
danças na década de 1950, esses não tinham preocupações para com as
danças folclóricas alemãs, e suas danças eram apenas de cunho festivo e
seus componentes eram geralmente os integrantes das comendas dos bailes
4

Mestre em Literatura pela Universidade de Brasília, membro da Academia Cearense de
Letras, ex-professora da Universidade Estadual do Ceará.
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promovidos pelos próprios Centros. Foi então, no 3º Congresso Nacional da
Federação dos Centros Culturais 25 de Julho, realizado em Curitiba, no ano
de 1961, que apareceu de forma mais contundente a preocupação com a
formação de novas lideranças para os centros culturais e com ela um projeto
específico para o desenvolvimento da dança folclórica alemã no Brasil.
O professor Theo Kleine foi, novamente, incumbido da tarefa de elaborar
um estudo e um projeto que dessem conta de sanar essas preocupações. Foi
nesse dado momento que lhe veio à luz a ideia de construir uma casa onde
fosse possível realizar cursos de aperfeiçoamento e treinamento para jovens
lideranças, que deveriam assumir as atividades culturais em seus centros
culturais de origem.
Pode-se afirmar que Theo Kleine foi um visionário do século XX: apesar
de todas as dificuldades que pudessem se constituir, pôs-se a procurar um
local ideal para a construção da casa. Na cidade de Gramado Kleine encontrou
uma área de terra de 6.300 m2, às margens do Lago Negro, que foi doada
pela Prefeitura Municipal desse mesmo município no ano de 1962, e um ano
após essa data foi lançada a pedra fundamental do que viria a ser o “Lar da
Juventude 25 de Julho”5. No transcorrer dos anos 1964/65 foi efetuada a
construção do prédio com dois pavimentos, totalizando cerca de 1.300m2 de
área, e, finalmente, em 09 de janeiro de 1966 ocorreu a inauguração da Casa
da Juventude Gramado, como foi batizada, há 50 anos, onde estão sendo
concretizados os objetivos para os quais ela foi construída (KLEINE, 2008).
Com a finalidade de se precaver de futuras dificuldades financeira e
pensando na necessidade de uma boa administração e manutenção da Casa,
a diretoria da Federação 25 de Julho achou por bem criar uma entidade
mantenedora e, em 10 de abril de 1965, foi fundada a Associação Cultural
Gramado (ACG), para a qual foi transferido todo o patrimônio, bem como toda
a responsabilidade administrativa da entidade cultural (KLEINE, 2008).
Desde a sua fundação até o ano de 1992, os cursos de dança oferecidos
na Casa da Juventude foram ofertados pela FECAB. A partir de 1992, devido
ao surgimento de muitos grupos de danças alemãs e a necessidade de uma
instituição de apoio e multiplicação das danças folclóricas no Brasil, a ACG
criou o próprio Departamento de Danças Folclóricas Alemãs que assumiu
então o papel de formação/instrução dos grupos de dança.
A proposta do Departamento é a prestação de assistência aos grupos
de danças folclóricas alemãs no Brasil, através da oferta de seminários
de qualificação para coordenadores e multiplicadores culturais, além da
produção de material didático de apoio às atividades dos grupos. Desde 2008,
o Departamento de Danças da ACG é a 3ª seção do Deutsche Gesellschaft
für Volkstanz (DGV) – Associação Alemã para Dança Folclórica – fora da
5

Iniciava-se ali também uma grande campanha de venda de tijolos para a construção
desse “Lar”. Para arrecadar fundos, Theo Kleine visitou todos os Centros Culturais 25 de
Julho existentes no sul do Brasil, além de São Paulo e também do Espírito Santo, onde
realizou palestras sobre o trabalho cultural realizado pela Federação e “vendeu tijolos”
para a futura obra (KLEINE, 2008).
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Alemanha, figurando ao lado das seções dos Estados Unidos e Rússia, como
reconhecimento pela excelência do trabalho de preocupação, no Brasil, de
respeitar a fidedignidade das danças, sem “inventar” movimentos e danças
que não existam no folclore alemão (KLEINE, 2009).
É importante salientar que a dinâmica de trabalho do departamento não se
voltou para um sentimento saudosista, (KLEINE, 2009). Segundo ela, as pessoas

que participam dos grupos de danças não devem esperar um resgate de
uma experiência que sequer vivenciaram ou que talvez nem tenha existido
originalmente nas suas comunidades de origem, já que boa parte do repertório
apresentado pelos grupos parafolclóricos6 alemães é formada por danças que
foram recolhidas ao final do século XIX ou oriundas do Movimento Jovem
Alemão7, e, portanto, posteriores ao período de imigração das primeiras levas
de alemães para o Brasil ou então podem ser de regiões diferentes daquelas de
onde emigraram as famílias desses imigrantes (KLEINE, 2009).
Como crítica ao exposto por Kleine (2009), destacamos que, embora o
Departamento não desenvolva suas atividades voltadas por um sentimento
saudosista, esse sentimento pode não ser compartilhado pelos grupos que
usufruem do trabalho realizado pela entidade, como procuro evidenciar
mais adiante. No entanto, é “louvável” que o Departamento, que é um órgão
centralizador do folclore alemão no Brasil, tenha essa exata noção do folclore
que está desenvolvendo.
O trabalho da ACG foi fundamental para a formação de diversos
grupos que representam o folclore alemão e teuto-brasileiro. Dessa forma,
analisaremos alguns desses grupos tendo em vista perceber a existência de
dinâmicas saudosistas em suas práticas. Destacamos que a análise desse
trabalho está baseada nos próprios discursos dos grupos folclóricos alemães.
A seleção dos grupos para análise se deu pelo recorte temporal, que vai do
ano de 1951, ano de fundação do “1º” grupo de danças folclóricas alemãs no
Brasil, até o ano de 1984, ano de fundação do Grupo de danças “Eintracht” da
cidade de Campo Bom, que é tema da dissertação deste autor.
Para melhor compreensão do leitor, trouxemos as informações desses
grupos em grande quadro (quadro 1), no qual, além de trazer informações
como nome, data e local de fundação e algumas observações, procuramos
enfatizar trechos de seus discursos que demonstram orientação saudosista.
Lembramos que as informações apresentadas foram coletadas nas próprias
homepages dos grupos, ou foram disponibilizadas por eles através de arquivo
digital via e-mail.

6

A expressão parafolclórico é designada a grupos que executam um folclore que não é o
seu de origem, como é o caso de brasileiros dançando o folclore alemão.

7

“Jugendbewegung” – Movimento Jovem – formado no final do século XIX na Alemanha,
mas que ganhou força após a primeira guerra mundial, preocupou-se em determinar o
que era característico do seu povo, da sua cultura, bem como pela intencionalidade de
construir uma identidade nacional. Foi o maior responsável pela recuperação e pelos
registros de danças folclóricas e das antigas tradições populares alemãs (KLOTZSCHE,
Walter. “Soziales Umfeld, Grundtendenzen der Jugendbewegung”, 1984).
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Quadro 1 - Grupos de danças folclóricas alemãs fundados até 1984.
NOME DO GRUPO
CIDADE/LOCAL
ANO DE FUNDAÇÃO

OBJETIVOS E ATIVIDADES QUE
DEMONSTRAM O SENTIMENTO
SAUDOSISTA DOS GRUPOS
“Empenha-se na pesquisa sobre os
hábitos dos antigos germânicos. Com a
Grupo de danças
Tanz Mit Uns (Dance dança, a música, o teatro e a preservação
dos trajes típicos, o grupo apresenta aos
Conosco)
Porto Alegre – Clube gaúchos um pouco do folclore destes que
foram significativos na formação da região
25 de Julho
sul do Brasil” (Texto extraído do site da
1951
entidade).
“O grupo sempre se esforçou para manter
as tradições de seus antepassados e
Concordias
fundadores. Realiza pesquisas, aprimora
Germanische
seu repertório e mantém um ambiente
Volkstanzgruppe
saudável e amistoso na preservação
(Grupo Folclórico
das tradições que seus antepassados
Germânico Concórdia)
trouxeram de terras tão longínquas.
Apresentar à população a cultura do povo
Curitiba – Clube
que constitui parte da sua identidade
Curitibano
ajuda na compreensão da importância de
se conhecer e vivenciar a riqueza cultural e
1961
valorizar a diversidade”. (Texto extraído do
site da entidade).
“Com o intuito de buscar a perpetuação da
cultura germânica, da consciência étnica
Grupo Folclórico
e manter os costumes, músicas, trajes e
Germânico Alte Heimat
danças da Alemanha, Áustria e Suíça. Os
– Grupo Folclórico
dançarinos, essencialmente amadores,
Alemão Velha Pátria.
buscam manter através da paixão pela
dança e aos antepassados, a tradição de
Curitiba – Clube
todo um povo. Manter vivo os costumes que
Três Marias (filiado
formaram o povo brasileiro não é renegar
atualmente)
seu presente, mas sim demonstrar na
1964
atualidade a história ativa” (Texto extraído
do site do grupo).
“Segundo consta em seus objetivos, o
Grupos folclóricos de
grupo pretende manter viva a cultura da
Estrela
dança folclórica trazida pelos imigrantes
alemães ao estado, bem como cultivar o
Estrela/RS
folclore brasileiro nas suas mais variadas
manifestações como dança, festas típicas e
1964
música” (Texto extraído do site do grupo).
“O grupo ajuda a preservar a memória de
Grupo de Danças
Folclóricas Alemãs de um dos povos que mais alegria e progresso
trouxeram ao país, com a riqueza de
Feliz
sua cultura e a força de seu trabalho,
divulgando as origens de sua gente e
Feliz/RS
também do município de Feliz”. (Texto
fornecido pela entidade).
1968
“Cultivar o verdadeiro e rico folclore alemão
Grupo de danças
em toda a sua extensão, mantendo sua
Alpino Germânico
autenticidade e originalidade, sem alterar
Blumenau – Clube
suas danças, trajes ou costumes”. (Texto
25 de Julho
extraído do site do grupo).
1968
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No início de suas
atividades o grupo
não se preocupava
com uma pretenciosa
“fidelidade” ao folclore
alemão, o que só veio
a ocorrer na década de
1980.

O grupo se intitula
o primeiro grupo de
danças folclóricas
alemãs do Brasil

O grupo de Estrela
se intitula o primeiro
grupo de danças
folclóricas alemãs
do Brasil ainda em
atividade.
O grupo se intitula
o segundo grupo
mais antigo de dança
folclórica alemã do
Brasil e o único que
não interrompeu suas
atividades.
Traje oficial do grupo é
representativo de uma
família expoente do
Clube 25 de Julho de
Blumenau.
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NOME DO GRUPO
CIDADE/LOCAL
ANO DE FUNDAÇÃO

OBJETIVOS E ATIVIDADES QUE
DEMONSTRAM O SENTIMENTO
SAUDOSISTA DOS GRUPOS

O grupo de Nova
Petrópolis compõe a
Associação dos Grupos
Folclóricos de Danças
Folclóricas de Nova
Petrópolis (AGDFANP),
juntamente com
outros seis grupos de
dança.

Grupo de dança
internacional de Nova
Petrópolis
Nova Petrópolis/RS
1970
Grupo de danças
Kirchleinburg – Grupo
de danças Igreja
castelo.
Igrejinha/RS
1974

OBSERVAÇÕES

“O Kirchleinburg se dedica a representar a
cultura de seus antepassados da melhor
forma possível. Preocupa-se em manter as
danças em sua forma original, dançandoas rigorosamente de acordo com seus
históricos” (Texto extraído do site do
grupo).

O grupo Kirchleinburg
está vinculado a
Fundação Cultural de
Igrejinha.

Grupo de danças
folclóricas alemãs
Polka.

Recebeu o nome de
Polka, porque a maior
Um dos objetivos primordiais era resgatar
parte de seu repertório
as tradições e costumes dos antepassados. era composta por esse
Santa Cruz do Sul/ Para a confecção dos trajes houve uma
tipo de dança, mas
RS – Filiado ao Centro pesquisa para mantê-los fiéis as suas
também contava com
Cultural 25 de Julho origens.
mazurcas, ländler,
(Texto extraído do site do grupo)
do município.
schottisch, valsas
entre outras danças do
1980
folclore alemão.
A história do grupo Helmuth Kuhn começou
Grupo de danças
em 1983, quando o Sr. Helmuth Kuhn
Helmuth Kuhn
convidou alguns jovens para ensaiarem
danças alemãs que seriam apresentadas
Arroio do Meio/RS
num baile chamado “Antigamente Era
1983
Assim” (Texto extraído do site do grupo).
Tem como objetivo o resgate das origens da
A ideia de formar
Grupo de danças Die colonização alemã.
um grupo de danças
Schwalben – Grupo de Através da dança, os componentes
alemãs surgiu durante
danças As Andorinhas. do grupo transmitem à comunidade o
as aulas de Educação
amor que cultuam sobre suas origens,
Física quando eram
proporcionando a formação do senso de
Venâncio Aires/RS
ensinadas danças
responsabilidade e companheirismo. (Texto
1984
alemãs.
extraído do site do grupo).
A criação do Blumenauer Volkstanzgruppe
Grupo de Danças
é uma marca na história da cultura alemã
Blumenauer
no Vale do Itajaí.
Volkstanzgruppe –
Preservação da identidade cultural da
Foram instruídos
Grupo de danças
cidade.
inicialmente pelo
folclóricas alemãs de
O traje oficial do grupo é da baixa
Centro Cultural d25 de
Blumenau/Centro
Francônia, Baviera, e foi baseado na
Julho de Porto Alegre.
Cultural 25 de Julho
origem de um casal representativo do
Blumenau/SC
Centro Cultural 25 de Julho de Blumenau.
1984
(Texto extraído do site do grupo).
Criado como forma de promover a cultura
Centro Cultural
e o folclore alemão, que é a base da
Até 1991 o grupo
Eintracht
imigração de Campo Bom e do Vale do
se chamava “Grupo
Campo Bom/RS
Sinos. O grupo tem o objetivo de preservar
Folclórico Alemão”.
1984
a cultura alemã
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Tendo concluído a apresentação dos grupos, “dissecamos” os seus
discursos, principalmente, a partir do ideário teuto-brasileiro acerca das
danças e do folclore alemão, um dos objetivos principais desse trabalho.
Tomamos como ponto de partida para essa tarefa a análise dos trechos que
evidenciam esse ideário em seus históricos, como exposto na coluna central
do quadro 1.
Os trechos retirados dos históricos dos grupos apresentam paradoxos
bastante profundos a respeito da prática do folclore germânico no Brasil. Esses
paradoxos ocorrem, principalmente, em relação à ideia e ao imaginário de
“preservar”, “manter”, “promover”, “representar” o folclore alemão no Brasil,
nesse caso através de suas danças, como sendo seu folclore, ou folclore do
imigrante brasileiro, tendo em vista que “(...) parte considerável do repertório
de danças apresentados pelos grupos foram recolhidas ao final do século XIX
ou foram “filhas” do Movimento Jovem Alemão, portanto são posteriores ao
período de imigração das primeiras levas de alemães para o Brasil” (KLEINE,
2009, p. 280).
Desse modo, é difícil conceber que os grupos parafolclóricos, cujos
históricos foram aqui apresentados e analisados, não se orientam por um
sentimento saudosista, negado por Kleine (2009). Além disso, as palavras de
Kleine também podem ser consideradas como discurso da própria ACG, já
que Kleine foi diretora do departamento de danças dessa instituição dos anos
2000 à 20118.
Desse modo, desponta nos discursos dos grupos aqui investigados o
que Hobsbawm (1984, p. 9) descreve como “tradição inventada”. Segundo
o historiador britânico: “Muitas vezes, “tradições” que parecem ou são
consideradas antigas são bastante recentes, quando não são inventadas”. O
que define a “tradição inventada” de Hobsbawm também pode ser averiguado
nos grupos parafolclóricos acima retratados, já que para Hobsbawm (1984, p.
9):
Por “tradição inventada” entende-se um conjunto de práticas, normalmente
reguladas por regras tácita ou abertamente aceitas; tais práticas, de
natureza ritual ou simbólica, visam inculcar certos valores e normas de
comportamento através da repetição, o que implica, automaticamente; uma
continuidade em relação ao passado.

Os grupos parafolclóricos neste trabalho analisados, assim como
exposto por Hobsbawm (1984), na medida em que utilizam suas “tradições
inventadas” para fazer referência a um passado histórico, estabelecem com ele
uma continuidade bastante artificial. Nesse mesmo sentido, Herbers (2014),
ao descrever os grupos parafolclóricos da cidade de Blumenau, aponta que as
danças desenvolvidas pelos grupos de danças alemãs estariam relacionadas a
dois aspectos na relação com a história regional e contemporânea.

8

Além de ser ex-diretora da ACG, Denise Kleine é esposa de Dieter Kleine atual diretor da
entidade e do Departamento de Danças da mesma.
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Por um lado, no significado do trabalho de grupos vinculados a associações
como reação à campanha de nacionalização. E, por outro, mediante
mecanismos e estratégias na escolha de região ou época representativa, ou
do nome da cidade, do grupo ou de seus participantes individuais, conforme
a história da imigração alemã em geral (HERBERS, 2014, p. 172).

O que Herbers nos expõe sobre os grupos de danças alemãs blumenauenses
encontra-se em afinidade ao que Hobsbawm (1984) define como característica
da “tradição inventada”, que, segundo ele “(...) são reações a situações novas
que ou assumem a forma de referência a situações anteriores, ou estabelecem
seu próprio passado através da repetição quase que obrigatória”. Essa
constatação só reforça a ideia de que é preciso rever determinados conceitos
sobre a prática do folclore germânico no Brasil, parecendo emergente um
melhor entendimento de tais questões pelos próprios grupos em análise, e,
talvez, de todos os outros do gênero.
Embora saibamos ser natural que os sentimentos ultrapassem a
racionalidade durante a dança, fora dela, a que se pensar criticamente sobre
sua prática. Nesse sentido, não é nosso desejo que as danças folclóricas alemãs
deixem de existir, mas que suas relações com a preservação de costumes e
“tradições” dos imigrantes alemães e de seus descendentes sejam revistas.
Em nosso entendimento, é preciso dar significado a essas danças expondo
seu histórico, permitindo, no caso daqueles que vivenciam e divulgam o folclore
alemão, como os grupos de danças, que possam conhecer e transmitir com
mais veracidade aquilo que estão desenvolvendo. Nessa mesma perspectiva,
poderão os grupos de dança representar com mais fidelidade o folclore do
imigrante e do descendente teuto-brasileiro, não com “tradições inventadas”,
como as já citadas, mas com práticas que realmente fizeram parte do seu
cotidiano, dos seus costumes, da sua culinária, e, principalmente das suas
danças.
Assim como o próprio conceito de folclore apresentado por Brandão (1984),
a conclusão a que chegamos a partir da análise das danças folclóricas alemãs
é de que não é preciso uma estagnação e intocabilidade das práticas culturais
para que elas sejam consideradas folclore. Nesse sentido, percebemos que
o principal desafio no campo dos estudos e das práticas folclóricas alemãs,
como também do folclore em geral, é o entendimento de que não é preciso
o engessamento de suas práticas culturais, nesse caso da dança, para que
assim sejam consideradas legítimas, ou representativas do seu folclore.
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AS SOCIEDADES DE CANTO DE IGREJINHA
Lana Martiéli Schröer1
O interesse pela História e sua ampla diversidades de dados e
informações tem aumentado, não somente no meio acadêmico, mas sim entre
toda a população. Os escritos mostram como foi o passado, caracterizando
ações, processos, progressos e dimensões, proporcionando um momento de
reflexão sobre a realidade em que vivemos hoje. Logo, o leitor nota-se dentro
de um desenvolvimento social, cultural, político e econômico, o qual contribui
para tais modificações, e, portanto, se vê como agente histórico. A consciência
histórica permite observar o estar em sociedade e assim avaliar ações e desejos
de vida.
O tema proposto para o presente Projeto de Pesquisa tem como objeto
as Sociedades de Canto do município de Igrejinha, a qual foi colonizada por
descendentes de imigrantes alemães, e que mantiveram a tradição do canto
coral como meio de sociabilidade em sua colônia. Ao refletir sobre a cultura
de determinado povo, época e lugar, entendemos mais de nossa realidade,
e como assegura Mattoso: “o estudo do passado local ou regional pode ser,
extremamente, gratificante para quem procure conhecer-se a si próprio e ao
mundo a que pertence.” (MATTOSO,1988, p. 180).
A imigração alemã teve início no século XIX, sob o império de Dom Pedro
I, a intenção de adicionar nas terras brasileiras, soldados em benefício do
governo. Von Schaeffer foi nomeado Agente de negócios Públicos, destinado a
recrutar militantes para emigrar ao Brasil, sob o comando do regente e de José
Bonifácio. Segundo Martin Dreher, “Von Schaeffer, contudo, insistiu junto ao
Príncipe Regente e a José Bonifácio para que não trouxessem apenas soldados,
mas também agricultores e artesãos.” (DREHER, 2014, p. 48), contribuindo no
desenvolvimento da produção rural. A primeira leva de imigrantes chegou em
1824, destinados para várias regiões com a intenção de ocupação e colonização
das terras. No Rio Grande do Sul, no contexto da Guerra da Cisplatina2, era
importante manter as terras ocupadas com produção e população, garantindo
a posse de terras, deixando de estar a mercê de invasores. Os campos estavam
assegurados por sesmarias3 conforme o sistema vigente, que com a necessidade

1

Acadêmica do Curso de História - FACCAT.

2

Conflito entre o Brasil e a Argentina, pelo domínio da Província Cisplatina que corresponde
ao Uruguai. Sobre o tema ver em Capítulos de História do Rio Grande do Sul, obra de
Luiz Alberto Grijo, ou Fronteiras e Guerras no Prata, de Heloisa Jochims Reichel e Ieda
Gutfreind.

3

“Terrenos incultos ou abandonados, entregues pela monarquia portuguesa, desde o
século XIII, a pessoas que se comprometiam a colonizá-los dentro do prazo previamente
estabelecidos. A adoção dessa prática encontrava motivo na necessidade que o governo
lusitano tinha de povoar muito dos territórios retomados aos muçulmanos - reconquista”
(AZEVEDO, 1999, 415).
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de ocupação, iniciou o projeto de abrir picadas4 em meio a mata, formando
colônias de imigrantes.
Cada grupo de colônias tinha seu “Stadtplatz”, sede, na qual, originalmente,
estava instalada a administração. O Diretor, que desde 1867 também
era auxiliado por conselho administrativo de colonos, deveria instalar
a colônia e cuidar de seu desenvolvimento econômico. As picadas eram
unidades de convivência humanas nas quais se organizou vida comunal.
Cada família vivia em sua “colônia”, que apresentava semelhanças com a
do vizinho. Assim que possível, foram construídas moradias, cercadas por
jardim, pomar e horta. Não muito distante dela ficava o paiol, no qual eram
guardados instrumentos de trabalho e feno para os meses de inverno, e
um estábulo, onde eram reunidas vacas para ordenha, sendo depois soltas
no potreiro, pasto, onde também se encontravam cavalos, fundamentais
para a locomoção. Na pocilga eram engordados os porcos. Galinhas, gansos
e ovelhas completavam o rol de animais importantes para a economia
doméstica. Galinhas forneciam carne e ovos, gansos as penas para cobertor
e travesseiros, ovelhas a lã, que, depois de fiada, era tricotada. Além do
potreiro ficava a plantação em que a família cultivava milho, aipim, batatas,
feijão, arroz, cana-de-açúcar, trigo, centeio. Excetuando a batata, o trigo e o
centeio, todas as demais culturas não eram conhecidas na Europa e foram
adotadas no Rio Grande do Sul. A estrutura desta pequena propriedade
familiar permitiu alimentação farta e diversificada para a família, mas
também a produção de excedentes que puderam ser colocados à disposição
do mercado interno, o que proporcionou bem-estar, pois o Brasil era país
de monoculturas para exportação: café, açúcar, algodão, importando tudo
o mais.
Observação importante de ser feita é que 60% dos imigrantes até 1850
eram artesãos. Por isso, as picadas logo tiveram funilarias, marcenarias,
carpintarias, serrarias, ferrarias, moinhos, pouco sendo importado. Eram
autossuficientes. A proximidade das propriedades levou que fossem
instalados centros de convivência comunitária como cemitérios, escola,
capela, sociedade e venda. Casa de comércio para a qual eram encaminhados
os excedentes das propriedades, a venda era também porta de comunicação
da picada com o mundo exterior e deste com a picada. Da venda os excedentes
da picada eram levados para centros urbanos que se constituíam, e destes
a picada recebia o que não produzia, mas de que necessitava. A sociedade
criada pelos imigrantes foi por muito tempo sociedade de picadas. (DREHER,
2014, p. 116-117)

Desta forma se inicia a colonização das terras do Rio Grande do Sul
pelos imigrantes alemães. Primeiramente da iniciativa imperial, transformou a
colonização em São Leopoldo como modelo para as demais que viriam a surgir
posteriormente. “A vinda de alemães para o Rio Grande do Sul foi subsidiada
pelo governo brasileiro e não foi decidida pelas elites basicamente rurais. A
fundação de São Leopoldo, em 1924, foi uma decisão política ligada ao plano
colonizador, com amplos objetivos em vista do governo central.” (PICCOLO,
1979, p. 96). Lembra ainda Helga Piccolo que os objetivos do governo central
para com a imigração eram diferentes dos interesses dos imigrantes que aqui
se instalaram (PICCOLO, 1979, p.116). Ocuparam a estância e a feitoria que
4

Segundo Dreher, “picadas são a forma básica de penetração na floresta subtropical, na
qual se busca abrir, com os instrumentos disponíveis, vias as quais vão sendo instalados
imigrantes, em lotes que lhes são designados” (DREHER, 2014, p. 138).
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ali se encontrava, e logo iniciaram a exploração das matas, abrindo picadas
para a formação de novas colônias. Com a queda do império, as políticas
de colonização e imigração passaram a ser de responsabilidade do Estado.
Os recursos, antes oferecidos pelo governo do Imperador, foram cortados,
e o Estado apoiou a imigração espontânea, auxiliando com o transporte, a
moradia. Das colônias imperiais às colônias privadas, surge a Colônia de
Santa Maria do Mundo Novo, de José Tristão Monteiro, atualmente Taquara,
Igrejinha e Três Coroas.
A colônia de Santa Maria do Mundo Novo foi fundada em 7 de outubro de
1846. Um mês depois iniciou a colonização. A partir de 1850, a cada três ou
quatro meses, o pastor Haesbert, de Hamburgo Velho, ou o Pastor Recke de
Campo Bom, realizavam os cultos nas casas de família dos 248 colonos que
aqui habitavam. Assim começou a organização da comunidade, pois com o
culto, vinha a escola, tão necessária, bem como o canto coral que mantinha
acesa a chama da saudade do “Haimatland”. Nunca se ouve notícia de um
povo que gostasse tanto de cantar quanto o povo alemão (ENGELMANN,
2012, p. 15).

O pesquisador de História Local Erni Guilherme Engelmann, é um
intelectual curioso sobre a história de Igrejinha, e já produziu obras importantes,
com parcerias locais e de financiamento internacional. Sua obra Gesangverein
‘Sängerbund’ zu Santa Maria do Mundo Novo, consiste na história da primeira
Sociedade de Canto, a Sociedade União de Cantores de Igrejinha, em que
apresenta a tradução de atas do alemão gótico para o português, possibilitando
o acesso aos documentos. Ainda, fotos e outros documentos, canções e uma
cronologia de acontecimentos marcantes. Sua obra contribui para a história
do município de Igrejinha.
A imigração alemã para o Rio Grande do Sul serviu como engrenagem para
o desenvolvimento da Província de São Pedro, beneficiando também o Governo
Central. Nas palavras de Piccolo, “revelaram a colonização e a imigração como
instrumento de capitalização” (PICCOLO, 1979, p. 115), pois no decorrer da
história, a industrialização e a produção agrícola foram propiciadas com os
novos ocupantes.
Cremos ter ficado evidente que a imigração alemã foi fundamental para
o povoamento do Rio Grande do Sul. Imigrantes alemães participaram
da ocupação do solo numa perspectiva geopolítica em uma primeira fase.
Depois, a partir das instalações de colônias provinciais, tiveram participação
fundamental na produção de alimentos para o mercado interno. Finalmente,
na fase da colonização por particulares, auxiliaram na valorização e
especulação fundiária (DREHER, 2014, p. 123).

Ao emigrar, os alemães trouxeram sua cultura de bagagem. Para o
sociólogo Zygmunt Bauman “... a Cultura é posto de abastecimento do sistema
social”, que mantém a identidade de determinada comunidade, contribuindo
com o funcionamento das mais diversas áreas, sendo ela um combustível, um
modo de vida e de relacionamentos. Torna-se possível, com ela, a socialização
visando os hábitos, saberes, comportamentos e crenças, articuladas no dia a
dia. Portanto, a cultura de uma sociedade possui história, pois “cada forma
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cultural, uma vez criada, é consumida a ritmos variáveis pela força da vida”
(BAUMAN, 2012, p. 25 - 27).
Ao se instalarem no terreno, os imigrantes modificaram a paisagem,
trazendo elementos culturais germânicos, ao mesmo tempo em que se
adaptaram ao ambiente. Jean Roche apresenta as moradias que foram
construídas, que na primeira fase, eram choupanas, ranchos de pau-a-pique,
que aprenderam com os caboclos vizinhos. Após, construíram as casas no
estilo enxaimel, “(Fachwerk) em geral aparente, de parede de taipa e, depois,
de pedra ou tijolo, de telhado de madeira, telha ou zinco”. (ROCHE, 1969,
p. 199). As casas enxaimel podem ser observadas na paisagem da atual
Alemanha, construídas com diferentes materiais, porém com a mesma forma
arquitetônica. Isso mostra que o estilo de moradia é uma forma de Cultura
Material5 que os imigrantes trouxeram consigo. No trabalho de Silvio Peters e
de Dóris Fernandes, é apresentado que atualmente as casas enxaimel estão
geralmente localizadas nas áreas rurais, mostra da passagem do tempo,
marcas culturais do período histórico da região do Mundo Novo (FERNANDES,
PETERS, 2011, p. 49).
As colônias alemãs também garantiam a abertura de estradas. Segundo
Roche, até 1874, havia no Rio Grande do Sul dez colônias oficiais, ou seja,
que foram criadas a mando do Governo Central, dentre elas São Leopoldo foi
a primeira, e ainda trinta e cinco colônias particulares, terras cedidas pelo
governo com fim especulativo, dentre elas está a colônia do Mundo Novo,
atual cidade de Taquara (ROCHE, 1969, p. 111).
A imigração alemã no Rio Grande do Sul não apresenta rosto uniforme. As
diferenças entre as diversas áreas de colonização são flagrantes. O sucesso
ou insucesso não dependeu do grupo de imigrantes, mas das condições
geográficas, do mercado disponível para sua produção, do isolamento ou da
integração (DREHER, 2014, p. 126).

É extensa a lista de referências sobre o início da imigração alemã,
motivos e desdobramentos. A perspectiva da Nova História6 trouxe à luz
procedimentos metodológicos novos, que se desenvolveu com o tempo e
permitiu um novo olhar para as pesquisas de história. Sendo assim, a história
passa a ter sua própria história, assim como a história da imigração vem
se desenvolvendo. Jean Roche e Arthur Blásio Rambo são referências para
o estudo da imigração e colonização germânica, bem como pesquisadores
contemporâneos, como Martin Dreher e demais professores que contribuem
para a formação historiográfica dos alemães no Rio Grande do Sul.
Muito já foi escrito sobre o tema da imigração e colonização germânica,
mas ainda não é o fim. Através de um olhar atento, há muito ainda a ser
5

Aline Carvalho e Pedro Funari, apresentam que a cultura material é tudo aquilo que é
produzido ou modificado pelo ser humano, tudo aquilo que faz parte do cotidiano da
humanidade, independente do tempo ou mesmo do espaço.

6

A História Nova tem sua origem na Escola dos Annales, em resposta a metodologia
positivista com que a História era tratada, abrindo novos campos, abordagens e temas.
Para mais informações, ver A História Nova, de Jacques Le Goff.
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pesquisado e escrito, utilizando por exemplo a metodologia da micro-história.
Como afirma Giovanni Levi: “estudamos coisas grandes com o microscópio.
Buscamos saber quantas coisas importantes acontecem quando aparentemente
não acontece nada” (LEVI, 2015, p. 247). Portanto, partimos do geral para
estudar o local, contribuindo assim para a construção da identidade social que
o tema o cerca. A pesquisa, a partir da micro-história, pode vir ao encontro à
História Local, pois:
A volta da história local origina-se de um novo interesse pela história social
- ou seja, a história da sociedade como um todo, e não somente daqueles
poucos que, felizes, a governavam, oprimiam e doutrinavam - pela história
de grupos humanos algumas vezes denominados ordens, classes, estados.
Tal história tinha interesse tão grande em corpos e mentes de muitos quanto
nos planos universais e reflexões profundas de poucos; tão preocupada com
a história do pão, do óleo e do vinho, quanto com a história de estatutos
corporativos e regras militares (GOUBERT, 1972, p. 72).

O estudo sobre a história das Sociedades de Canto de Igrejinha se
identifica com a historiografia local do município, no âmbito cultural, indo
de encontro com trabalhos já realizados. Na perspectiva de ampliar os
conhecimentos da identidade do município e registrá-los, agregando valores
aqueles que um dia se dedicaram em continuar a tradição do associativismo
e do canto, herança cultural dos imigrantes alemãs. Pois “é no estudo do
local, do detalhe, da história marginal7 que podemos verificar a riqueza
de uma cultura, de uma tradição” (DREHER, 2009, p. 51). Pesquisar os
personagens que contribuíram de alguma forma com a formação de Igrejinha,
sendo politicamente, economicamente ou culturalmente, possibilita o maior
conhecimento do espaço que os moradores habitam.
O presente trabalho de pesquisa contará com a proposta que a História
Oral oferece. Muito das documentações das Sociedades foram extraviadas,
sendo então uma das dificuldades encontradas, suprida por entrevistas
daqueles que participaram do processo ou conhecem a história de determinada
entidade. Outro aspecto determinante para a utilização da pesquisa oral é o
contato com as pessoas entrevistadas e a troca de informações, o que possibilita
o entendimento e a percepção do envolvimento, principalmente sentimental,
que o indivíduo terá com o assunto. As pessoas valorizam seus traços
culturais e seus feitos, trazendo em destaque o orgulho de sua identidade e
suas heranças culturais. Este sentimento traz uma nova percepção a história,
como aponta Paul Thompson:
[...] a história oral pode certamente ser um meio de transformar tanto o
conteúdo quanto a finalidade da história. Pode ser utilizada para alterar o
enfoque da própria história e revelar novos campos de investigação; pode
derrubar barreiras que existam entre professores e alunos, entre gerações,
entre instituições educacionais e o mundo exterior; e na produção histórica
- seja em livros, museus, rádios ou cinema - pode devolver às pessoas que
7

História marginal, segundo o Historiador Martin Dreher, é a história dos que não estão
entre os personagens glorificados pela historiografia, ou seja, pertencem a classes dos
menos favorecidos, dos mendigos, dos que não tiveram sucesso com a colonização e
demais que foram excluídos da história da imigração (DREHER, 2009, p. 51)

347

MIGRAÇÕES HISTÓRICAS E RECENTES

SUMÁRIO

fizeram e vivenciaram a história um lugar fundamental, mediante suas
próprias palavras (THOMPSON, 1992, p. 22).

As informações proporcionadas pelos entrevistados juntamente com
os registros documentais e fotográficos, oferece a pesquisa uma riqueza de
detalhes, amparado pela teoria historiográfica.
A cidade conta com a presença de nove Sociedades de Canto. A primeira
foi fundada em 7 de maio de 1887 chamada Gesangverain Sängerbund,
localizada bem ao centro da nova colônia em formação. As demais foram
criadas ao longo dos anos até a emancipação da cidade, em bairros mais
afastados, tendo como principal atividade o coral. Percebe-se a necessidade de
manter as atividades culturais, como aponta o pesquisador de História Local
do município (ENGELMANN, 2012, p. 16).
O associativismo é uma característica dos imigrantes alemãs, para
enfrentar as mais diversas dificuldades no novo ambiente, este associativismo
faz parte da história local e regional, do contexto cultural quando de sua
ocupação e colonização no Sul do Brasil. Doris Fernandes, em suas pesquisas
sobre a história de Taquara, apresenta que em relatórios escritos por Tristão
José Monteiro, estavam registradas as dificuldades enfrentadas pelos colonos,
como ataques de tigres, cheias do rio e a conservação das estradas, “enfrentam
essas situações com mutirões, resolvendo-as eles próprios” (FERNANDES,
2003, p. 276), indicando a cooperação entre os emigrados nas terras do Mundo
Novo.
Na historiografia da imigração alemã no Rio Grande do Sul, os
historiadores enfatizam a característica do associativismo entre os imigrantes
alemães. Jean Roche salienta que “os alemães sentem prazer em agruparse” (ROCHE, 1969, p. 643). No livro centenário sobre a imigração alemã,
Rambo dedica mais de cinquenta páginas sobre o associativismo, apontando
que “sua finalidade foi, é e permanece cultivar a sociabilidade, os costumes
e a maneira de ser alemã e ao mesmo tempo oferecer um pedaço da pátria
aos recém-imigrados” (RAMBO, 1924, p. 308). Tendo em vista os diversos
estudos realizados sobre, percebe-se que as sociedades, sendo elas dirigidas
para diferentes fins, têm em comum o hábito de agrupar pessoas com os
mesmos interesses, contribuindo, assim, com a preservação dos costumes
germânicos deixados em sua pátria, mantendo ativos os traços culturais, a
ajuda mútua entre os imigrados e seus descendentes, e ainda com fins de
organização econômica e política.
O historiador Rambo apresenta em sua obra uma lista de quinze colônias,
e as respectivas associações existentes, a data de fundação e o número de
sócios. Para algumas colônias não há os dados sobre os sócios e a data de
fundação, somente o nome, como é o caso das associações de Igrejinha.
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Listagem das associações existentes na colônia de Taquara - RAMBO, 1924, p. 348.

Conforme os estudos locais, já havia outras associações em Igrejinha,
principalmente as ligadas ao canto coral. Os dados oferecidos no livro
identificam uma grande quantidade de agrupamentos nas colônias alemãs e
seus numerosos sócios, porém não estão descritos todas. A primeira sociedade
do estado, conforme os estudos de Rambo, foi fundada em Porto Alegre,
chamada Sociedade Germânia, de 1855. Como a listagem está incompleta,
pode ser que haja outras anteriores a esta, dado que somente com pesquisas
acerca do tema irá suprir a dúvida. A identidade das associações pode variar
conforme seus objetivos e o local em que se situa, bem como o período em
que foi fundada. Segue um trecho do estatuto da Sociedade Germânica,
apresentado por Rambo:
A Sociedade Germânica foi fundada em 1ª de junho de 1955 pelos alemães
com a finalidade de rememorar a velha pátria, fiel à sua tradição impõe-se
a tarefa de cultivar a língua alemã, a maneira de ser alemão e os costumes
alemães mediante o cultivo da arte e da sociabilidade.
Todos associados ao entrar na Sociedade Germânica declara conhecer a
finalidade da Sociedade e promete promovê-la com a sua colaboração.
A língua da Sociedade é alemã e as discussões são realizadas na língua
alemã.
É excluída qualquer participação da Sociedade em política e vedada qualquer
referência a ela em reuniões e festividades.
A mudança deste princípio significa a dissolução da Sociedade Germânica
assim como todos os seus pressupostos e consequências jurídicas” (RAMBO,
1924, p. 310).

Os estatutos são documentos importantes para o conhecimento histórico.
Percebe-se no trecho citado, o compromisso que o sócio tem com a Sociedade
quando integrante. Este aspecto pode ser visto no estatuto da Sociedade União
de Cantores de Igrejinha:
Há mais de ano, nosso pastor, senhor Dietschi, havia incentivado pessoas
de ambos os sexos, amantes do canto, a se reunirem uma vez por
semana para ensaios de canto. Fim dessa associação livre era abrilhantar
celebrações eclesiásticas por meio do canto, e por isso devia sua existência

349

MIGRAÇÕES HISTÓRICAS E RECENTES

SUMÁRIO

principalmente à expectativa e ao trabalho de uma celebração para outra.
Cientes de que esse tipo de associação não oferece um laço suficientemente,
e o temor de que ela podia desintegrar-se facilmente, fez surgir em alguns
membros a ideia de transformar a livre associação em sociedade de canto
e proporcionar à mesma a necessária solidez por meio de estatutos. O
plano teve aceitação geral, enviaram-se convites para que as pessoas se
associassem a sociedade, cuja constituição foi datada para o domingo,
23 de janeiro de 1887, sendo que já no primeiro dia de sua existência 30
sócios ativos e 20 sócios passivos se inscreveram. (...) §1. Fim da Sociedade
Liga de Cantores é cultivar o canto e, por meio dele, fomentar o cordial e
agradável convívio dos moradores daqui, bem como abrilhantar celebrações
eclesiásticas. §2. Toda pessoa de boa reputação, do sexo masculino, maior
de 18 anos, pode tornar-se sócio ativo ou passivo da Sociedade. Sobre a
admissão decide por votação por maioria simples, a qual, porém, se torna
efetiva somente após duas semanas a partir da inscrição. (...) §12. Quem
durante três meses não cumpre com suas obrigações com a Sociedade será
riscado da lista dos sócios (ENGELMANN, 2012, p. 22 - 27).

A permanência de traços culturais germânicos se configura na vida
social dos descendentes de imigrantes, se adaptando com o passar do tempo
para novas formas de convivência. Está transformação cultural propicia a
história de uma população, e como afirma Pesavento, “(...) pode-se dizer que
a proposta da História Cultural seria, pois, decifrar a realidade do passado
por meio das representações, tentando chegar àquelas formas, discursivas
e imagéticas, pelas quais os homens expressam a si próprio e o mundo”
(PESAVENTO, 2012, p. 22).
Ao se estabelecem no novo terreno, a cultura germânica foi fundamental
para o desenvolvimento próspero de sua colônia. Em Igrejinha, as Sociedades
de Canto são símbolos de organização social, bem como característica cultural,
tendo no canto a forma de principal expressão em suas socializações.
A canção sempre teve profundo significado para o povo alemão, que a
incorporou em sua vida diária, expressando através dela os sentimentos
que lhe iam a alma. No Rio Grande do Sul o imigrante repetiu suas vivências
europeias. Em seu isolamento na selva gaúcha achou forças para enfrentar
as intempéries da faina diária e ter a esperança de um futuro melhor.
Inclinando a se reunir em sociedades, fê-lo tão logo teve condições para isso.
E reunido, cantavam canções alegres e tristes, nostálgicas e de esperança.
Depositava na canção uma mensagem como outrora o fizeram os sofridos
tecelões da Silésia, que através dela expressaram sua insatisfação e revolta
(FLORES, 1983, p. 64).

As sedes das associações são notáveis nos bairros e no centro da cidade.
Sua arquitetura, na forma geométrica e com pompa, logo sugere o seu emprego
e a identidade da população no passado. A história que se alicerça dentro
destas sociedades, manifesta um lugar de memória para quem a construiu e
para a história da cidade, pois estes lugares:
(...) são lugares de efeito, nos três sentidos da palavra, material, simbólico e
funcional, simultaneamente, somente em graus diversos. Mesmo um lugar
de aparência puramente material, como um depósito de arquivos, só é um
lugar de memória se a imaginação investe de uma aura simbólica. Mesmo
um lugar puramente funcional, como um manual de aula, um testamento,
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uma associação de antigos combatentes, só entra na categoria se for objeto
de ritual (NORA, 1993, p. 21).

O estudo aprofundado, mapeando as Sociedades existentes no Rio
Grande do Sul, fecha uma lacuna na historiografia da imigração. O que se tem
são pesquisas isoladas em regiões de colonização alemã, mas que comprovam
a característica do associativismo entre os imigrantes e seus descendentes.
Deste modo, a micro-história coopera com a historiografia dos imigrantes,
pois se “(...) preservar o local, estudar o local, apenas porque nos interessam
as perguntas gerais” (LEVI, 2015, p. 247). Em Igrejinha, as Sociedades de
Canto, que ainda cultuam suas atividades, vêm passando por um momento
de desvalorização e desconhecimento, tendo seus documentos muitas vezes
perdidos e extraviados, perdendo uma importante parte da história imaterial e
material, da identidade social que tanto contribuiu para a formação da cidade.
Desta forma:
A curiosidade pelos lugares onde a memória se cristaliza e se refugia está
ligada a este momento particular da nossa história. Momento de articulação
onde a consciência da ruptura com o passado se confunde com o sentimento
de uma memória esfacelada, mas onde o esfacelamento desperta ainda
memória suficiente para que possa colocar o problema de sua encarnação.
O sentimento de continuidade torna-se residual aos locais. Há locais de
memória porque não há mais meios de memória (NORA, 1993, p. 07).

Em 12 de fevereiro de 2015, foi sancionado na Câmara Vereadores de
Igrejinha, a lei de número 46798 que torna as Sociedades de Canto e os Ternos
de Atiradores, Patrimônio Histórico, Artístico e Cultural do município. Fica
documentada na forma de lei, a característica do associativismo do município,
bem como os ritos culturais herdados dos imigrantes alemães. A lei vai ao
encontro das palavras de Toledo, que afirma que “Ao preservar seu patrimônio
histórico cultural a sociedade visa a seu crescimento humano” (TOLEDO,
1984, p. 29).
Deve-se ainda observar que a memória é resultante da vivência individual e
da forma como se processa a interiorização dos significados que constituem
a rede de significações sociais. Nesse sentido, não se deve imaginar
que o depoente responderá de forma conclusiva nossas indagações. A
memória possibilita resgatar as marcas de como foram vividos, sentidos,
compreendidos determinados momentos, determinados acontecimentos; ou
mesmo o que e como foi transmitido e registrado pela memória individual e
ou coletiva (MONTENEGRO, 1993, p. 56).

A pesquisa sobre as Sociedades de Canto revelarão sua importância para
a colônia, os motivos para que fossem criadas e o sentimento de pertencimento,
associativismo e identidade de sua população. Sendo elas lugares de
memórias, a preservação de sua história preenche a História Cultural ainda
não desenvolvida. O ponto de partida para a valorização de atividades pouco
conhecida pela população, e da história local a qual Igrejinha faz parte.

8

Disponível em http://www.cmigrejinha.com.br/noticias/index/12/.
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EDUCAÇÃO NAS ESCOLAS DE CAMPO: RESGATANDO O
PATRIMÔNIO CULTURAL IMATERIAL
Shirlei Alexandra Fetter1
Daniel Luciano Gevehr2

1 introdução
A presente discussão parte, inicialmente, de reflexões realizadas
no campo educacional e cultural fazendo parte do percurso investigativo
durante a produção do presente artigo. Partindo do interesse em se investigar
práticas educativas no caminho da valorização das identidades culturais,
compreendendo-se o patrimônio histórico imaterial, a partir das escolas de
campo como percurso produtivo na discussão dos referidos aspectos.
Assegurados pela Constituição Federal de 1988, em seus artigos 215 e
216, que ampliam o conceito de patrimônio cultural ao confirmar a presença
de bens culturais de origem material e imaterial (BRASIL, 1988), partimos de
uma retrospectiva sobre o processo que define o patrimônio histórico cultural
no Brasil e, suas possibilidades de ações que orientadas, subsidiam um
trabalho de conscientização e preservação do patrimônio cultural no âmbito
das instituições escolares do e no campo.
Segundo Tomaz (2010) tal trabalho se concretiza pela proposta da
Educação Patrimonial, na perspectiva pedagógica que visa um processo de
valorização, conhecimento e preservação cultural da sua identidade e dos
valores locais. A fim de se apontar a função da escola nesta harmonização
cultural, enfatiza-se a Educação do Campo como desenvolvimento do trabalho
e da Educação cultural, uma vez que a grandiosidade do tema acaba por
não ser refletida. Isso acontece pelo desconhecimento e visões restritas sobre
o assunto que ainda se mostra, em muitos aspectos, longe da articulação
com os conteúdos significativos à realidade local, bem como com as vivências
culturais dos alunos da escola de campo (MALTÊZ, 2010).
A Educação do Campo vem abrangendo um espaço político cada vez
maior na sociedade contemporânea, como uma conquista dos movimentos
sociais e, fomentadas pelas iniciativas governamentais. A Lei de Diretrizes e
Bases da Educação Nacional de 1996, ressalta aspectos que apontam a escola
de campo inserida na comunidade local, favorecendo a cultura do campo como
espaço voltado à cultura e, também como elemento fundamental para garantir
qualidade de vida daqueles que vivem no meio rural (BRASIL, 1996).
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Compreendemos que a escola do campo ao atuar pela qualidade,
comprometimento com o local onde se faz presente, compõe a ligação entre
o sujeito e o ambiente, pois através da educação contextualizada resguarda
aquilo que é cultural, isto é, conserva os valores próprios da cultura
imaterial vivida pelos sujeitos do campo. Acreditamos que, ao proporcionar
ações práticas dentro da realidade cultural do campo, os alunos entram
em contato com algo concreto e não somente com conceitos teóricos típicos
de uma educação bancária e descontextualizada. Dessa forma, afirma-se a
possibilidade da escola de campo como trabalho de cunho cultural, elevando o
nível de compreensão da realidade loca através da contextualização da prática
e do fazer educativo.

2 PATRIMÔNIO IMATERIAL E ESCOLA DE CAMPO
Faz-se necessário um esboço histórico sobre a concepção de Patrimônio,
para entender o que está assim proposto pelo desenvolvimento deste trabalho.
Segundo Tomaz (2010), o conceito de Patrimônio, refere-se, excepcionalmente
ao legado paterno, isto é, aos bens transmitidos de uma geração a outra. O
autor também define o Patrimônio como bens que perpassam a sociedade
atribuindo significado à história vivenciada pelos ancestrais de cada povo.
Segundo Maria (2003), Patrimônio Histórico: “Pode-se conceituar como as
diferentes maneiras de viver de um povo, transmitidas de geração a geração
recebidas por tradição” (MAIA, 2003, p. 39).
Logo, torna-se importante observar que, em seu sentido peculiar, o
conceito de Patrimônio inclui não apenas os pertences materiais, mas também
os imateriais de um povo. Compreende desde construções, acervos destinados
a consultas e visitações; documentos e objetos, bem como os valores,
costumes e tradição de um determinado grupo social. Perante à necessidade
de fortalecer a história e a tradição dos povos, afirma-se o patrimônio cultural
como a identidade de um povo. As definições que caracterizam o patrimônio
cultural apresentam tendências mais especificas e abrangentes a partir dos
anos 80, passando a tomar para si a visão mais significativa sobre cultura.
Esta perspectiva vem ao encontro de políticas culturais de preservação e olhar
atento e respeitoso ao Patrimônio Cultural (TOMAZ, 2010).
Ao falar em patrimônio cultural, busca-se entender a abrangência do
termo a partir da Constituição Federal de 1988. O Artigo 216 da referida
constituição, dispõe sobre este apontando que, hoje suas características se
referem tanto ao ambiente cultural quanto ao ambiente natural (BRASIL,
1988). Assim sendo, duas linhas sustentarão este texto: as questões de valores
culturais de referências à comunidade e a questão que se constitui sobre o
que chamamos de educação na perspectiva de Patrimônio Cultural Imaterial.
Ao se constituir o processo de preservação do patrimônio cultural
busca-se a preservação do abstrato, ou seja, o imaterial enquanto identidade
constituinte de uma nação (TOMAZ, 2010). Entretanto, há controvérsias
sobre como se reedificar o processo histórico, ou ainda, qual o problema do
lugar e o significado de culturas populares no contexto da cultura nacional
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ou ainda daquilo que se torna oficial dentro do estado. Consequentemente,
a constituição do Patrimônio Cultural representa diferentes características,
enfatizadas por diferentes políticas públicas. Ao transpor essas identidades à
comunidade, ela o define como aquilo que a identifica e que respeita.
Segundo Peralta e Anico (2006), patrimônio cultural se constitui como
identidade por suas variadas relações com a sociedade. Sua coletividade está
na construção homogênea da identidade social e cultural e, pela concretização
perante o grupo. Como vimos, patrimônio cultural é um conjunto material
e imaterial, que pertence ao interesse coletivo de uma comunidade. Através
dele se recorda o passado com manifestações (re) memorativas sobre os
acontecimentos mais importantes, com efeito, de relação ao conceito de
memória social, autenticando a identidade de um grupo, expressando a
identidade histórica e as vivências de um povo pela legitimação social e política
do que é ou não património (MAIA, 2003).
Baseado nesse olhar é que se pretende pautar as ações deste trabalho,
valorizando a cultura regional e mostrando a necessidade de incorporar
patrimônios que possam ser reconhecidos e trabalhados, iniciando pela escola
enquanto instituição educativa e social, de transmissão e fomentação da
cultura. Para tanto, faz-se necessário apresentar à discussão sobre o conceito
de patrimônio, sobretudo a ênfase em Educação do Campo3. A educação do
campo vem contemplar o ensino voltado à realidade de seus alunos, onde
o conteúdo curricular e as metodologias de ensino do professor devem ser
adequados às necessidades e interesses dos alunos de zona rural, os quais
necessitam de um ensino que valorize, dentre outros aspectos, a cultura da
criança que vive no campo e seu modo de vida (ARROYO, 2004).
Desta forma, trabalhar os conceitos abordados por conteúdos e
disciplinas como comumente é feito nas escolas, limita-os pelas normas
oficiais estabelecidas. O conceito sobre o patrimônio cultural local, que valoriza
as questões sociais e imateriais, está além de ser um conteúdo fechado,
fragmentado e descontextualizado (TOMAZ, 2010). O fato de que somente os
bens materiais são valorizados repercute na ocorrência imaterial e natural dos
objetos patrimoniais, tais como os monumentos, sítios e centros históricos.
Neste caso, patrimônios imateriais e naturais são considerados recursos
educacionais imprescindíveis para a escola, pois permitem ultrapassar os
limites disciplinares sobre o aprendizado, enfocando os conteúdos que fazem
parte da realidade significativa que serão considerados importantes para a
vida dos alunos, harmonizando e contribuindo para o crescimento do mesmo
desde o local onde vive (VARINE, 2013).
Compreende-se, aqui, a importância do patrimônio da humanidade,
porque nele se reconhece que em uma determinada cidade ou região há tanta
3

Educação do Campo é alicerçada no Movimento Camponês, na perspectiva da construção
de uma educação humana e emancipatória, articulada à vida, ao trabalho, à cultura, e
aos saberes das práticas sociais dos camponeses. Ela promove a formação integral do
indivíduo, de forma que valorize o local e as vivências ali desenvolvidas, considerando
seus saberes como conhecimento adquirido historicamente (CHAVES E FOSCHIERA, p.
78, 2014).
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riqueza cultural preservada. Os conceitos de patrimônio cultural acrescentam
o meio ambiente, aqui denominado meio ambiente cultural, que pode afirmarse como as - “riquezas” - culturais de um local. Não se pode excluir o meio
ambiente da abrangência do patrimônio cultural, sendo esse considerado
como uma derivação dos estudos e conhecido como meio ambiente cultural
de vivências e do desenvolvimento comunitário local (VARINE, 2013).
A escola que se pretende como espaço de transformação, tem por desafio
ir à busca da prática educativa manifesta na e pela educação do campo. Ao
analisar a prática educativa do campo, encontramos um referencial simbólico
e prático imprescindível para a qualificação da educação com um todo; uma
educação contextualizada e comprometida com a realidade à qual pretende
qualificar e transformar.
Nesta perspectiva de educação voltada à cultura local do campo, encontrase uma natureza imaterial que diz respeito às práticas de domínios sociais que
se manifestam em saberes e expressões que fazem parte da vida do campo.
A Organização das Nações Unidas - UNESCO - para a Educação, a Ciência e
a Cultura, define como patrimônio imaterial as práticas representativas, que
expressam conhecimentos que as comunidades, os grupos e, em alguns casos
os indivíduos, reconhecem como parte integrante de seu patrimônio cultural.
Na década de 1990 são iniciados debates pelos movimentos sociais
organizados sobre Educação do Campo, enfatizando a importância e a função
da escola do campo para a sociedade. Esse debate foi importante para buscar
resultados de uma escola que atendesse às ambições de qualificação da
realidade dos povos que vivem no campo. Com os movimentos organizados
passou-se a solicitar novas políticas públicas que garantissem o ingresso à
educação própria, bem como uma estrutura curricular própria para escolas do
campo, condizentes com uma proposta educacional que tenha como princípios
os valores próprios da cultura do campo (BLAKA, 2010).
Diante do processo de discussão que surgiram ao logo dos anos sobre
a educação do campo, priorizou-se a valorização dos seus saberes enquanto
patrimônio cultural, na perspectiva sustentável local, entrelaçando o fazer
pedagógico às raízes do patrimônio cultural. Os conhecimentos produzidos
relacionam-se com o incremento da escola participativa na comunidade e nas
relações com outras instituições de ensino, valorizando os saberes do campo
que fortalecem e aproximam os sujeitos da comunidade.
A escola do campo recepciona sujeitos que se caracterizam pelo trabalho
rural, desde onde, se valoriza os saberes da vida no campo no ambiente escolar
e, prioriza-se à aprendizagem significativa para a comunidade do campo
(ARROYO, 2004).
Sua definição enquanto instituição - situada no espaço rural - é definida
pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), como identidade e
referencia ao lugar à que pertence. Por isso, seu currículo é conciliável aos
saberes e às necessidades da cultura local. Entretanto, a maior parte das
escolas rurais só oferecem os anos iniciais do Ensino Fundamental e, quanto
a etapa seguinte e o Ensino Médio são despercebidos dos espaços rurais. Por
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estas razões, os alunos que residem na zona rural e objetivam a conclusão
do Ensino Médio precisam se deslocar até a zona urbana para terem acesso
às instituições que ofertam esta modalidade de ensino. Daí a necessidade de
fortalecer e expandir a educação do campo em todos os níveis.
Os princípios que norteiam a Educação do Campo demonstram alguns
aspectos, ainda distante deles (CHAVES E FOSCHIERA, 2014). Precisa-se
empreender um processo amplo e profundo de reflexão sobre como a Educação
do Campo pode desenvolver um novo paradigma que assegure a permanência
das pessoas no campo, não obstante comprometidas com as atividades e o
desenvolvimento local, mas associar a cultura imaterial.
É importante frisar que não se pode cair no risco de criar uma escola no
campo a partir do julgamento urbano; uma escola pensada desde o gabinete para
os cidadãos que habitam esta localidade. É necessário que a escola do campo
seja pensada na perspectivas dos sujeitos que ali vivem, para que efetivamente
sintam-se pertencentes a este ambiente, como protagonistas de sua cultura4.
A educação precisa ofertar a capacidade de inferir as particularidades, entre
os modos de vida, os espaços e a vivência destes sujeitos da cidade e do campo
(CHAVES E FOSCHIERA, 2014).
Para o IPHAN – Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional os saberes são considerados significativos quando são gerados no cotidiano
das pessoas comuns, das empresas e das comunidades, sendo geralmente
disponíveis em ambientes não formais. Dessa forma, fortalecem desenvolvimento
das pessoas, enquanto requisito essencial para o desenvolvimento de toda
a comunidade. Com efeito, estendendo-se para fora dos muros da escola, a
educação faz com que todos se sintam como protagonistas das ações que
envolvem as raízes de preservação do patrimônio cultural com destino ao
desenvolvimento local sustentável (PERALTA e ANICO, 2006).
Segundo Galdart (2002) na educação do campo é preciso refletir sobre
como se ajuda a construir, desde a infância, uma visão de mundo crítica e
histórica, como se aprende e como se ensina nas diferentes fases da vida
a olhar para a realidade enxergando seu movimento, sua historicidade e as
relações que existem entre uma coisa e outra, como se aprende e como se
ensina a tomar posição diante das questões do seu tempo, como se aprendem
e como se ensinam valores sociais e como se educam valores humanistas,
como se educa o pensar por conta própria e o dizer a sua palavra e como se
respeita uma organização coletiva. Atesta Peralta e Anico (2006) que a escola
de campo precisa não deixar desflorar o cultivo de suas identidades culturais.
Uma das funções da escola de campo é trabalhar a identidade cultural,
no sentido de ajudar a construir a visão que a pessoa tem de si mesma 4

A educação do campo é a luta do povo do campo por políticas públicas que garantam o seu
direito à educação, e a uma educação que seja no e do campo. No: o povo tem o direito a ser
educado no lugar onde vive; Do: o povo tem direito a uma educação pensada desde o seu
lugar e com a sua participação, vinculada à sua cultura e às suas necessidades humanas
e sociais. [...] não pode ser tratada como serviço, nem como política compensatória; muito
menos como mercadoria (CALDART, 2000, p. 26).
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autoconsciência de quem é e com o que ou com quem se identifica - identidade
campesina de trabalhador, identidade de gênero, de cultura, de povo, de
nação (GALDART, 2000). Compreende-se que este é um aprendizado humano
essencial, assumir a identidade pessoal, social e cultural. Educação do
campo com raízes é, considerada por Arroyo (2004) como a constituição e
o fortalecimento das identidades culturais, isto é, valores, modo de vida e
memória. Em consequência, a escola do campo será tanto mais significativo
se ela estiver em sintonia com os processos e as realidades vivenciados pelos
seus educandos - se ela mesma consegue constituir um processo social cumprindo a tarefa da socialização de que tratamos antes - capaz de ajudar a
construir e fortalecer identidades.
Pensando sobre a intencionalidade política e pedagógica da educação do
campo, a escola ao trabalhar com ênfase no cultivo de identidades, memória
e resistência cultural (MALTÊZ, 2010). A mesma tem como finalidade - que
não pode ser subestimado - na formação de seus educandos importância
da educação do campo, já que em comunidades camponesas existe o traço
cultural que a escola assume, além de todo um trabalho ligado à memória, à
cultura, aos valores culturais locais. A escola do campo ao enraizar as pessoas
em sua cultura, recriada a interação com valores locais de sua comunidade,
através da formação humana ao trabalhar com raízes e vínculos de sua
realidade. Isto quer dizer, precisa-se trabalhar suas raízes culturais a partir
de sua intencionalidade local de acordo padrões culturais que se manifestam
em sua realidade (SOUZA, 2006).

3 CONSIDERAÇÕES FINAIS
Nestas reflexões considera-se a importância de preservar, os aspectos
que engrandecem a presença da escola no campo enquanto fomentadora do
patrimônio cultural imaterial do e no campo. Tendo em vista a Educação
do Campo como potencializadora da articulação e (re)construção da cultura
rural, considerando os aspectos de vida, os significados e saberes das pessoas
que vivem nesta localidade, buscando valorizar suas relações culturais e
econômicas, evidencia-se a sua importância na construção de valores que
sejam significativos à humanidade, tais como: solidariedade, democracia,
justiça e transformação social da sua realidade.
Procurando aprofundar o debate em questão, o estudo apresentou
algumas questões educacionais que consideram propostas de educação do
campo condizentes com a preservação de patrimônio que enaltecem a local.
Entretanto, para preservar o patrimônio serão necessárias ações sólidas
e eficazes entre escola e vida real da comunidade escolar, de forma que é
primordial que cada indivíduo tenha consciência da importância do patrimônio
cultural herdado e, ao mesmo tempo, se comprometa em qualificá-lo.
Preocupar-se com os bens patrimoniais e culturais é uma questão
essencial para a qualificação da sociedade como um todo. O patrimônio
imaterial é fundamental à comunidade que o produziu e o reproduz. Se a
comunidade souber reconhecer, valorizar e preservar o patrimônio cultural
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no seu entorno, terá dado um gigantesco passo para garantir o bem-estar
social. Para isso é imprescindível que, desde a escola, se promovam ações e
atividades que qualifiquem o desenvolvimento, em específico da região e da
localidade, objetivando a melhoria da qualidade de vida da comunidade e a
garantia do exercício da memória e da identidade regional e local.
Pensar a educação vinculada à cultura significa construir uma visão de
educação em uma perspectiva de longa duração - isto tem a ver, especialmente,
com a educação de valores culturais - a educação do campo, além de se
preocupar com o cultivo da identidade cultural camponesa, precisa recuperar
os veios da educação dos grandes valores humanos e sociais, buscando
emancipação, justiça, igualdade, liberdade, respeito à diversidade, bem como
a integração das novas gerações o valor da utopia e do engajamento pessoal a
causas coletivas e humanas.
O vínculo com as matrizes de trabalho e cultura nos remete a pensar
em outro traço muito importante para a educação do campo, neste sentido o
trabalho e a cultura são produções e expressões necessariamente coletivas e
não individuais. Raiz cultural, que inclui o vínculo com determinados tipos
de processos produtivos, significa pertença a um grupo, identificação coletiva.
Compreender o lugar da escola na educação do campo é ter claro que ser
humano ela precisa ajudar a formar e como pode contribuir com a formação
dos novos sujeitos sociais que se constituem no campo. A escola precisa
cumprir a sua vocação universal de ajudar no processo de humanização, com
as tarefas específicas que pode assumir nesta perspectiva. Ao mesmo tempo é
chamada a estar atenta à particularidade dos processos sociais do seu tempo
histórico e ajudar na formação das novas gerações.
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A PRODUÇÃO DE OBRAS LITERÁRIAS COMO PATRIMÔNIO
CULTURAL IMATERIAL DAS COMUNIDADES JAPONESAS
Tomoko Kimura Gaudioso1
André Luís Ramos Soares2

Introdução
Segundo o Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (Iphan),
os bens culturais de natureza imaterial dizem respeito àquelas práticas e
domínios da vida social que se manifestam em saberes, ofícios e modos de
fazer além de celebrações, formas de expressão cênicas, plásticas, musicais
ou lúdicas e os lugares onde esses saberes e manifestações ocorrem. A
Constituição Federal de 1988, em seus artigos 215 e 216, ao ampliar a noção
de patrimônio cultural, passou a reconhecer a existência de bens culturais de
natureza material e imaterial, a fim de salvaguardar e assegurar a permanência
da memória de diversos saberes culturais que se manifestam nas comunidades
formadoras do povo brasileiro.
Assim, a manifestação cultural que ocorre na literatura como a literatura
de cordel também deve ser reconhecida como patrimônio de caráter imaterial.
De fato, em 2010, o Iphan recebeu o pedido de Registro da Literatura de Cordel
como patrimônio cultural de natureza imaterial – pedido este apresentado pela
Academia Brasileira de Literatura de Cordel – ABLC. Este pedido, conforme
publicado na página da assessoria de imprensa da Universidade Federal de
Campina Grande (UFCG), em 26 de abril de 2012, foi julgado pertinente pelo
Departamento de Patrimônio Imaterial do Iphan e pela Câmara de Patrimônio
Imaterial do Conselho Consultivo do Patrimônio Cultural para dar início ao
procedimento do registro junto ao Iphan.
O Patrimônio Cultural Imaterial é constantemente recriado pelas
comunidades e grupos em função de seu ambiente, de sua interação com a
natureza e de sua história, gerando um sentimento de identidade e continuidade
como ocorre com essa manifestação literária – o cordel. Do mesmo modo, há
outra manifestação literária no Brasil desde primeira metade do século XX, que
é a composição do poema haicai, de origem japonesa, conhecido mundialmente
como estilo de poema mais curto que se tem conhecimento, cuja origem data
de mais de quinhentos anos. O presente trabalho pretende apresentar como
o poema haicai se manifestou no Brasil e o situá-lo como Patrimônio Cultural
Imaterial enquanto o saber fazer cultural de cunho literário.

1

Universidade Federal de Santa Maria/Universidade Federal do Rio Grande do Sul. E-mail:
tomokogaudioso@yahoo.com.br
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Universidade Federal de Santa Maria. E-mail: alrsoaressan@gmail.com

362

MIGRAÇÕES HISTÓRICAS E RECENTES

SUMÁRIO

O poema
O haicai surgiu a partir da sonoridade de primeiros três versos de
waka, um estilo de poema que surgiu em meados do século VIII, recitado
em forma encadeada dentro da aristocracia japonesa como forma de jogo de
poemas. O estilo de poema waka, individualmente, é constituído de trinta e
uma sílabas e dividido em sete versos. Dentre esses versos, a partir do século
XVI, Matsunaga Teitoku (1571-1653) passa a compor poemas com apenas
três primeiros versos do waka, introduzindo o tom humorístico e livre de
formalidades exigidas no waka. Mais tarde, através do Matsuo Bashô (16441694), estes três versos passaram a ser um poema de estilo próprio, chamado
haicai, de três versos, primeiro e terceiro versos pentassílabos e o segundo
heptassílabo. Este estilo possui na sua essência o elemento wabi, que pode se
traduzir como simplicidade e sobriedade, o próprio conceito do zen.
Um poema de caráter singular, ele possui no seu estilo uma profunda
ligação com a natureza. A partir da abertura dos portos do Japão em 1868,
pela Restauração Meiji, este novo estilo poético difundiu-se pela Europa e
pelas Américas através de emissários diplomáticos e por outros ocidentais que
estavam sedentos em conhecer uma nova cultura oriental. Para os falantes
da língua portuguesa, o haicai foi introduzido inicialmente por Wenceslau
de Moraes (1854 – 1929) como correspondente de Portugal e no Brasil, em
1919, por Afrânio Peixoto (IURA, 2000) entre outros. No período entre o fim
do século XIX e início do século XX, surgiu no ocidente um fervor pela cultura
japonesa, o que passou a ser chamado japonismo, influenciando inclusive os
modernistas da Semana da Arte Moderna de 1922, no Brasil.
Desde que Matsuo Bashô (1644-1694) começou a brincar com a
sonoridade das primeiras 17 sílabas do waka, esse estilo poético chamado
haicai (em japonês diz-se haiku) passou a ser praticado por pessoas de diversas
idades e camadas sociais. Ao recolher uma nova linguagem coloquial ao estilo
clássico da poesia tornando visível o flash do momento da vida através das
palavras, pode-se dizer que o poema se equipara com a fotografia que é o
congelamento da imagem por imagem.
Durante o período em que surgiu o poema haicai, entre os séculos XII e
XVII, o Japão esteve em constantes guerras internas por conflitos políticos e
de poderes dos senhores feudais. Na vida conturbada, o poema haicai foi uma
das formas de buscar a tranquilidade da alma, abstraída do mundo social para
fazermos de nós mesmos parte do mundo. Segundo Grêmio Haicai Ipê, um
bom haicai deve ter concisão, ser impessoal na sua forma, apresentar termo
que aluda a estação do ano como flora, fauna, eventos sociais ou fenômenos
naturais além de ser um sketch do momento e, manter métrica de dezessete
sílabas distribuídas em três versos e, não adotar o título propriamente dito.
Um dos haicais mais famosos do mestre Bashô simplesmente relata o
pular da rã num velho lago cheio de musgo onde o som d’água quebra o
silêncio. Octavio Paz assim o traduziu:
Silencioso lago / O sapo salta / Tchá.
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Podemos traduzir assim:
Velho lago. / O saltar da rã n’água, / Silêncio quebrado.
Neste poema, a presença da palavra “rã” identifica a estação de
primavera, quando o poema foi composto. O ambiente é um jardim japonês,
sem movimento de pessoas. Assim, pode-se imaginar no poema um jardim
sem presença de pessoas em que uma rã pula no lago, quebrando o silêncio e
rompendo igualmente a tensão superficial da água do lago.
Os primeiros contatos diplomáticos do Japão com os países do ocidente
iniciaram-se em meados do século XIX. Em 1868, o Japão decreta abertura
total de portos com o ocidente e, assim, a cultura japonesa passa a influenciar
a cultura ocidental. KUNIYOSHI (1998), em seu livro “Imagens do Japão –
uma utopia dos viajantes”, descreve bem esse japonismo que passa a assolar
o mundo cultural do ocidente a partir daquela época, inclusive no Brasil.
A introdução do haicai em língua japonesa no Brasil se deu com a chegada
dos primeiros imigrantes japoneses ao Brasil a bordo do navio Kasato-Maru
que aportou em Santos - SP, em 18 de junho de 1908. Este navio a vapor trazia
793 imigrantes do Japão que viajaram por 52 dias a partir do porto de Kobe,
no Japão. Segundo VERÇOSA (1995), de 1924 até 1941 já havia entrado no
Brasil mais de 150 mil pessoas vindas do Japão. Conforme Masuda Goga, há
registro da chegada de um haicaísta de nome Shuhei Uetsuka (1876-1935),
mais conhecido como Uetsuka Hyôkotsu que, ainda a bordo do navio KasatoMaru que trouxe primeiros imigrantes japoneses ao solo brasileiro em 1908,
compôs seu primeiro haicai como segue:
Karetaki wo /miagete tsukinu / iminsen
O navio imigrante / vê-se lá no alto infinito / a cascata seca. (Tradução
da autora)
O haicai em língua portuguesa foi introduzido pela primeira vez por
Oliveira Lima, em 1903, cinco anos antes da chegada dos imigrantes. O
novo estilo do poema foi incorporado pela comunidade literária brasileira
influenciando vários escritores tais como Oldegar Franco Vieira, Paulo
Franchetti, Afrânio Peixoto entre outros (GAUDIOSO, 2003).
Atualmente, há mais de mil haicaístas e mais de uma dezena de grupos
próprios no Brasil. Entre eles, destacam-se o Grêmio Haicai Ipê e associação
dos Haicaístas Brasileiros e tantas outras associações de poetas que mantêm
intercâmbio com vários outros grupos de todo o Brasil e do mundo, tanto em
língua japonesa como em língua portuguesa.
O haicai, por ser um estilo que é passível de ser ensinado e transmitido a
outrem, passou a ser composto e apreciado no Brasil, inclusive faz-se presente
nas salas de aula do ensino fundamental em que os professores realizam
atividade de criação poética em horário da disciplina de português, como a
seguir:
Após a leitura de diferentes haicais nas aulas de Língua Portuguesa,
estudantes do 7º ano EF fotografaram algo que lhes chamou a atenção

364

MIGRAÇÕES HISTÓRICAS E RECENTES

SUMÁRIO

na nova biblioteca da escola e, inspirados na fotografia, produziram seus
próprios textos. Depois de escritos, eles foram expostos em um varal na
Biblioteca (Colégio Marista Rosário, Porto Alegre, RS).
O projeto de leitura do primeiro trimestre começou quando apresentei o
livro “Haicais animais” ao grupo na nossa roda da leitura. Neste momento
explorei a capa, o autor e as ilustrações, questionando se alguém conhecia
este tipo de texto. (Haicai: poema de origem japonesa, de forma fixa,
constituído por dezessete sílabas distribuídas em três versos). Em um
outro momento trouxe para a nossa roda o livro “Hai – quintal”, quando os
alunos puderam fazer uma comparação com o texto anterior (semelhanças
e diferenças), o que foi registrado em cartaz (Centro Educacional Pioneiro,
São Paulo, SP).

Pode-se observar, assim, que o haicai tomou o caráter nacional,
extrapolando a comunidade japonesa e foi incorporado na sociedade brasileira
como um dos elementos da formação da cultura do país.

Influência da cultura
No Brasil, ao decorrer do tempo, o haicai sofreu influências locais, teve
seus temas renovados, adquirindo novas identidades com elementos brasileiros
identificando os termos que referentes às estações do ano – que não podem
deixar de ser mencionadas no corpo do poema. Assim, em 1996, foi editado e
publicado o livro “Natureza – berço do haicai”, organizado por Masuda Goga
e Teruko Oda, contendo termos brasileiros para se referir às estações e uma
antologia de haicai para servir de guia para composição do poema (GOGA e
ODA, 1996, pp. 13-16). Os haicaístas brasileiros adquiriram a essência do
poema e têm se publicado os poemas realmente primorosos.
Por sua vez, os imigrantes japoneses, além de tê-lo como forma de
expressão poética, tornaram-no instrumento de identificação e de interação
social. As obras dos imigrantes, neste sentido, estão carregadas de memória,
identificando cada momento de vida desses imigrantes como objeto passível de
estudo historiográfico. Nelas, pode-se constatar a evolução dos temas dentro
do contexto histórico. Certamente, o primeiro haicai composto de Uetsuka
Hyôkotsu, no dia 18 de junho de 1908, ao aproximar-se do porto de Santos e
descrever a terra como cascata seca difere-se do haicai composto meio século
mais tarde por Sato Nenpuku – considerado um dos dez melhores haicaistas
do mundo em 1995 – como vemos a seguir:
Chove tão triste / Noite lá fora e eu aqui / Enchendo a cara (trad.:
Maurício de Arruda Mendonça)
Com o passar do tempo, pode-se perceber também a ocorrência de
simbiose da cultura nipônica com a brasileira, como surgimento de haicais
que passam a apresentar vários temas de natureza local. Os termos brasileiros
passam a aparecer com maior frequência ao longo dos anos, sem serem
traduzidos para o japonês, sobretudo nos termos que envolvem a vida do
cotidiano, com influência de sotaque nipônico. Por outro lado, a diversidade
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geográfica brasileira também passa a influenciar na elaboração do poema,
respeitando, contudo, a forma poética do haicai.
São alguns exemplos:
Português		

Sotaque em japonês		

Tradução

Crochê		kurochiê				kagi-bari-ami
Sandália		sandaria				sandaru
Leque			reike					sensu
Geladeira		jiradêra				reizõko
Os haicais escritos pelos imigrantes japoneses e seus descendentes
refletem saudosismo da época difícil dos primeiros tempos de desbravamento
como a descrição de velho galpão tomado pela erva de São João. Outro tema
mais atual refere-se aos eventos sociais envolvendo netos mestiços ou festas
brasileiras. Pode-se fazer o haicai como “Bem-te-vi na cerca / Sem arames
farpados / Galpão em ruína” e outro, retratando a geração já mestiça compondo
haicai como “Dia do Imigrante / Meu neto de olhos verdes / Come o tofu”
(GAUDIOSO, 2013).
Entre os poetas brasileiros, em 1903, cinco anos antes da chegada dos
primeiros imigrantes japoneses, Oliveira Lima apresenta o haicai ao mundo
literário. Na Semana da Arte Moderna de 1922, muitos poetas como Luís
Aranha e Mário de Andrade entre outros foram influenciados por novo estilo
de escrever.
Eis alguns exemplos:
Pardas gotas de mel / Voando em torno de uma rosa. / Abelhas! (Luís
Aranha)
Pois não vês? / As estrelas são as abelhas / Para a colméia da lua.
(Mário de Andrade)
Mais tarde, surgiram outros haicaístas como Waldomiro Siqueira, Jorge
Fonseca Jr., Guilherme de Almeida, Paulo Leminski, Oldegar Franco Vieira e
Paulo Franchetti entre outros. No Rio Grande do Sul, destacam-se os poetas
Ricardo Silvestrin e Alice Ruiz que, entre outras produções literárias, são
conhecidos como haicaístas renomados.
O saudoso Mário Quintana deixou haicais, alguns bem interessantes
como “Em meio a ossaria / Uma caveira piscava-me…/ Havia um vaga-lume
dentro dela” e “O sol derrama / Na calçada a sua bela, / Matinal urinada!”,
uma verdadeira descrição do momento com palavras singelas e curtas, como
um bom haicai requer.
Citando gerações mais novas, Ricardo Silvestrin, referindo-se ao mestre
Bashô escreveu sua antologia poética com o título idêntico ao seu poema,
editado em 1988, “Bashô / Um santo / Em mim” (SILVESTRIN, 1988).
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Inseridos na prosa, também nosso saudoso mestre Érico Veríssimo
nos deixou valiosos haicais no seu romance Senhor Embaixador, onde se
percebem os três versos desse poema dentro do diálogo de duas personagens.
Destacamo-los assim: o primeiro, é “Moscardo verde / Fruta madura no chão
/ Ó mel da vida!” e o segundo, é “Com cartas brancas / O senhor cônsul solta
/ Pombas de papel”. (VERÍSSIMO, 1965)
Conforme GOGA,
O haicai é considerado uma espécie de diálogo entre o autor e o apreciador,
por isso não se deve explicar tudo por tudo. A emoção ou a sensação sentida
pelo autor deve ser apenas sugerida, a fim de permitir ao leitor o reconhecer
dessa emoção. Dessa forma, quem lê o haicai, poderá concluir, à sua
maneira o poema apresentado. Resumindo, o haicai não deve ser um poema
discursivo e acabado (GOGA, 2008, p. 15).

O haicai, portanto, é um estilo de poema que dialoga com o leitor,
considerando a cultura local e o meio ambiente, através da técnica de
composição passível de se adaptar preservando, assim mesmo a sua essência
singular num estilo único como o poema mais curto que se conhece.

O haicai como bem cultural imaterial
Como já havia mencionado, segundo o Instituto do Patrimônio Histórico
e Artístico Nacional (Iphan), os bens culturais de natureza imaterial dizem
respeito àquelas práticas e domínios da vida social que se manifestam em
saberes, ofícios e modos de fazer. A Carta Magna Brasileira de 1988, em
seus artigos 215 e 216, passou a reconhecer a existência de bens culturais
de natureza imaterial, a fim de salvaguardar e assegurar a permanência da
memória de diversos saberes culturais que se manifestam nas comunidades
formadoras do povo brasileiro.
Art. 216. Constituem patrimônio cultural brasileiro os bens de natureza
material e imaterial, tomados individualmente ou em conjunto, portadores de
referência à identidade, à ação, à memória dos diferentes grupos formadores
da sociedade brasileira, nos quais se incluem:
I – as formas de expressão;
II – os modos de criar, fazer e viver;
III – as criações científicas, artísticas e tecnológicas;

Dentre as manifestações culturais ocorridas na literatura, a literatura de
cordel iniciou um movimento para que esta fosse reconhecida como Patrimônio
Imaterial junto ao Iphan no ano de 2010. Este pedido, encaminhado pela
Academia Brasileira de Literatura de Cordel – ABLC, foi julgado pertinente pelo
Departamento de Patrimônio Imaterial do Iphan e pela Câmara de Patrimônio
Imaterial do Conselho Consultivo do Patrimônio Cultural para dar início ao
procedimento do registro junto ao órgão responsável.
O Patrimônio Cultural Imaterial é constantemente reelaborado pelas
comunidades e grupos em função de seu ambiente, de sua interação com
a natureza e de sua história, gerando um sentimento de identidade e
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continuidade como ocorre com as manifestações literárias. Assim como a
literatura de cordel, outra manifestação artística literária, desde a primeira
metade do século XX, tem sido posta em prática e constantemente recriada
por comunidades e grupos no Brasil, que é a composição do poema haicai,
de origem japonesa, carregado de identidade cultural própria. O haicai, na
longa jornada de sua história de mais de quinhentos anos, continua gerando
o sentimento de identidade cultural através do saber, manifestado em forma
literária.
No Japão, em 22 de julho de 2016, surge o movimento para registrar o
haicai como Patrimônio Cultural Imaterial da humanidade, junto à UNESCO.
O movimento surgiu a partir das três maiores associações de haicai, a
Associação de Poetas Haicaístas, Associação de Haicai Moderno, Associação
de Haicai Clássico Japonês e, posteriormente, a Associação de Intercâmbio
Internacional de Haicai também passou a integrar esse movimento.
Conforme manifestação da Associação de Intercâmbio Internacional de
Haicai,
As you all know, haiku, perhaps the shortest poetry in the world, is an
art of Japanese literature with its proud history. Haiku has been gaining
popularity in many countries as well as in Japan. It is no exaggeration to say
that haiku provides people with a “reason for living.” Men and women, from
children to adults up to the great age of one hundred and over, are enjoying
making and reading haiku (ARIMA, 2017).

O haicai, segundo a comissão, possui os seguintes elementos: em
primeiro lugar, possui apelo à massa devido a sua simplicidade, isto é, pessoas
de todo o mundo, independentemente da idade e do sexo, podem desfrutar
criando haicais. Em segundo lugar, o haicai é universal como pode-se perceber
pelo surgimento de diversos poetas que compõem haicai em várias partes do
mundo como Allen Ginsberg, poeta americano, Thomas Tranströmer e Dag
Hammarskjöld, que são suecos, entre outros. Em terceiro lugar, o haicai trata
dos assuntos do cotidiano e de natureza de forma singela, elevando o espírito
para a paz e compreensão mútua das pessoas. Em quarto lugar, ensinandose a composição de poema haicai às crianças que são representantes das
gerações futuras, aprimora a capacidade de autoexpressão e treina a mente
para extrair os pensamentos de uma forma sucinta.
Assim, justifica-se o pedido do registro afirmando que haicai é a literatura
que preenche todos os requisitos para ser considerado Patrimônio Cultural
Imaterial merecedor de ser reconhecido pelo UNESCO como literatura de
suma importância para a humanidade. O movimento culminou na instituição
do Conselho de Promoção do Registro de Haicai como Patrimônio Cultural
Imaterial da Humanidade, em 24 de abril de 2017. (Jornal Mainichi Shinbun).

Considerações finais
O conceito do Patrimônio Imaterial é claramente definido na Constituição
Brasileira de 1988, sendo como bens de natureza material e imaterial,
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tomados individualmente ou em conjunto e que são portadores de referência
à identidade e à memória dos diferentes grupos formadores da sociedade
brasileira. Neste sentido, a literatura de cordel foi registrada como Patrimônio
Cultural Imaterial brasileiro, representativo de uma determinada cultura que
se manifesta no nordeste do país.
Do mesmo modo, há um movimento no Japão para o reconhecimento
do poema haicai como literatura passível de ser reconhecida como Patrimônio
Imaterial, numa dimensão maior, com base no fundamento que esse estilo
poético é atualmente praticado em diversos países e que é de grande interesse
para a humanidade.
Ainda não se sabe como esse tema se desenvolverá, de modo que exige
por parte dos pesquisadores o desafio de identificar diversos elementos
contidos nesse poema chamado haicai se, de fato poderá ser classificado como
patrimônio e, se sua prática é realmente é relevante para a humanidade.
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8 Política, Sociedade e Economia

371

MIGRAÇÕES HISTÓRICAS E RECENTES

SUMÁRIO

OS DISCURSOS EM TORNO DOS REASSENTAMENTOS DA USINA
HIDRELÉTRICA DE SALTO CAXIAS1/PR
Fernando Marciniak2
Ancelmo Schörner3

Introdução
Na segunda metade do século XX, aumentou consideravelmente a
necessidade de grandes fontes energia para sustentar o desenvolvimento
industrial das grandes capitais brasileiras. Buscando superar esse déficit
nacional, várias tentativas realizaram-se, porém as que demonstraram
melhores resultados foram às Usinas Hidrelétricas. Mesmo apresentando maior
desempenho, eram necessários altos investimentos econômicos detalhados
através de cronogramas para mediar os impactos das construções, isso porque
o alagamento de grandes áreas territoriais provoca grandes transformações
ambientais, sociais e culturais.
Essa política progressista também atingiu o Estado do Paraná,
demonstração disso foi o decreto nº 14.917 de 26 de outubro de 1954, que deu
origem à Companhia Paranaense de Energia – COPEL, ligada a uma série de
fatores políticos, econômicos, administrativos e sociais, levando à instituição
a um organismo flexível, capaz de superar os entraves ao desenvolvimento
paranaense, desafiando o poder público, principalmente na área de energia
elétrica (COPEL, 1974, p. 02, V. 33).
Através desse incentivo governamental, diversas barragens passaram a
ser construídas nos anos seguintes, bloqueando o curso natural de diferentes
rios em vários pontos do Estado. Nesse sentido, pode-se citar a Usina
Hidrelétrica Júlio de Mesquita Filho sob o Rio Chopim que passou a funcionar
a partir de 1970 e a Itaipu Binacional construída entre 1974-1982 represando
as águas do Rio Paraná.
Vários problemas foram e são enfrentados antes, durante e após a
construção das hidrelétricas, principalmente em relação às comunidades
atingidas, pois a preocupação central volta-se na maioria das vezes para a
geração de energia, esquecendo-se dos princípios humanos envolvidos no
processo. São desenvolvidas análises sobre o potencial hídrico de algumas áreas,
onde se apresentarem bons resultados projetavam-se enormes construções
1

A Hidrelétrica de Salto Caxias passou a ser chamada de Usina Hidrelétrica Governador
José Richa a partir do decreto Estadual 14467/2004, como homenagem e reconhecimento
ao ex-governador, mas no presente trabalho de será mencionada como Usina Hidrelétrica
de Salto Caxias.
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Professor do Departamento de História e do Mestrado em História da Universidade
Estadual do Centro-Oeste/UNICENTRO, ancelmo.schorner13@gmail.com.

372

MIGRAÇÕES HISTÓRICAS E RECENTES

SUMÁRIO

que implicam na desapropriação de muitas famílias que dependem daquele
meio para sobreviver.

A Construção da Usina de Salto Caxias
A Usina Hidrelétrica de Salto Caxias, foi construída pela COPEL entre
1995 e 1999, localizada sobre o rio Iguaçu nas regiões Oeste e Sudoeste
paranaense atingindo cerca de nove municípios e 1.322 famílias (RIMA IV,
1993, p. 25). Os impactos causados pela construção de barragens segundo
França e Souza são incalculáveis, pois o alagamento atinge diversas esferas
do meio em que se encontra.
Inundação de áreas agricultáveis; perda de vegetação e de fauna terrestres;
interferência na migração de peixes; mudanças hidrológicas à jusante
da barragem, alterações da fauna do rio; interferência no transporte de
sedimentos; aumento da distribuição geográfica de doenças de veiculação
hídrica; perdas de heranças históricas e culturais, alterações em atividades
econômicas e usos tradicionais da terra, efeitos socioeconômicos e culturais
da relocação compulsória de populações, saúde da população, entre outros;
problemas de saúde pública, devido à deterioração ambiental; problemas
geofísicos devido à acumulação de água foram detectados em alguns
reservatórios e; perda de biodiversidade terrestre e aquática (2010, p. 04).

Além das implicâncias ambientais, outro ponto a ser destacado na
construção de Salto Caxias, segundo Karpinski (2007), é a falta de comunicação
entre a COPEL e os atingidos, questão fundamental no esclarecimento dos
benefícios e malefícios que a Hidrelétrica traria para a região. A ausência do
diálogo gerou margens para o surgimento de boatos que circulavam oralmente
entre as pessoas referentes à Usina, mesmo não havendo formalidade entre
falas, originou-se insegurança sobre as ações que a população afetada deveria
tomar.
A partir disso aumentou-se gradativamente o medo de perda das terras
com a barragem, pois aquelas propriedades era a única garantia de renda que
centenas de famílias possuíam. As incertezas que surgiram nesse contexto
contribuíram para a união entre os moradores dos nove municípios atingidos,
que passaram a lutar por melhores indenizações através de mobilizações
sociais contrarias a postura assumida pela Copel.
Dois manifestos possíveis de serem citados aconteceram em julho
de 1993, contando com a participação de 2 mil pessoas na ocupação do
canteiro de obras e o segundo em 1995 com mais de 4 mil integrantes. Essas
movimentações procuravam estabelecer novos acordos indenizatórios com a
COPEL, além de exigir o cumprimento dos tratados estabelecidos.
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Figura 01: Mobilização em maio de 1995 no Município de Boa Vista da
Aparecida-PR.

Fonte: Autor, janeiro de 2016.

Entre as instituições que organizaram e representaram os atingidos de
Salto Caxias está a Comissão Regional dos Atingidos por Barragens do Rio
Iguaçu-CRABI criada em 1986, a qual passou atuar efetivamente em 1991,
constituindo-se como organização que não privilegiava defesas partidárias,
religiosas ou étnicas. Grande parte dos recursos adquiridos em Salto Caxias é
resultado da forte atuação da CRABI frente à COPEL defendendo os interesses
populares. Essa comissão herdava vastas experiências em negociações de
outras Hidrelétricas, como é o caso da Usina Governador Ney Braga (19871991), que serviu de aprendizado durante os acordos.
[...] o sucesso do projeto de reassentamento coletivo de Caxias esteve
vinculado à organização e à resistência política dos agricultores sob a
liderança de importantes organizações sociais, como a Crabi, a Pastoral
da Terra e o MAB, que vieram em socorro dos agricultores porque estes
perceberam, através de vistas dos colegas de Segredo, os problemas que
enfrentaram nas negociações com a Copel (RAMOS, 2005, p. 195).

Através das reivindicações, garantiu-se a implantação de reassentamentos
como uma das formas de indenização, essa era a principal solicitação dos
atingidos, diminuindo parcialmente as tensões com a empresa construtora
da Usina. A partir de 1996, através da cooperação entre a COPEL e CRABI
iniciaram-se as escolhas e compras de terrenos que abrigariam parte dessa
população.

O discurso e a historiografia
Para construir uma Hidrelétrica é necessário cumprir algumas normas
da legislação ambiental brasileira, adquirindo a deliberação de órgãos
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superiores para iniciar as obras. Dentre as exigências, encontra-se a realização
de diferentes estudos que apresentem características dos ambientes atingidos
através de diagnósticos físicos, biológicos e socioeconômicos. Nesse sentido,
desenvolvem-se os Estudos e respectivamente o Relatório de Impactos
Ambientais - EIA-RIMA, detalhando as consequências que seriam causadas
com a formação do reservatório de água.
O Estudo de Impacto Ambiental – EIA, (...) foi o primeiro documento
constitucional da Política Nacional de Meio Ambiente que orienta e oferece
os elementos para que o órgão ambiental competente possa emitir um
aparecer favorável ou desfavorável ao empreendimento, concedendo ou não,
a autorização para sua construção (BURIAN, 2010, p. 02).

Além das questões ambientais, essa documentação também apresentava
as características dos modos de vida e as relações culturais existentes entre
as comunidades afetadas. Esses dados deveriam orientar os responsáveis
por organizar os futuros espaços que receberiam os atingidos, procurando
minimizar os impactos sobre a drástica mudança sofrida no cotidiano
dessas pessoas. Porém, alguns autores4 apresentam tais diagnósticos como
cumprimento das exigências legislativas, vinculando-se muitas vezes aos
interesses do capital financeiro da própria empresa construtora (FRANÇA,
2010).
Desviando o foco dos impactos socioculturais e enfatizando as
vantagens regionais que Salto Caxias estava trazendo, a empresa provedora
do investimento utilizava-se da Revista Copel Informações, para divulgar suas
ações na geração de energia, pois esse informativo produzido mensalmente
pela COPEL, notificava sua responsabilidade e comprometimento com
desenvolvimento humano sustentável. Em análise comparativa aos conteúdos
apresentados nessas revistas com os diagnósticos do EIA-RIMA, percebemse alguns pontos em comum, principalmente referente ao discurso técnico e
objetivo, propagando ideais de progresso-desenvolvimento através da geração
de energia.
Para melhor compreender as relações de poder nos discursos da
revista e do RIMA, em relação à construção da Hidrelétrica de Salto Caxias
e as realocações dos atingidos nos reassentamentos, serão utilizados alguns
conceitos históricos elaborados por Michel Foucault (1926-84). Essa abordagem
só é possível graças às modificações que a historiografia sofreu principalmente
a partir das décadas de 1960-70, reformulando-se na relação aos objetos,
fontes e metodologias. Entre os principais reformadores dessas ferramentas
usadas pela história encontra-se Foucault, o qual colocou em duvida inúmeras
certezas oferecidas até então pelos estudiosos dessa disciplina.
Durante longos períodos o trabalho do historiador restringia-se na
remontagem cronológica dos fatos verdadeiros ocorridos no passado, facilitando
a compreensão de algumas questões do presente a partir de perspectivas de
antigos acontecimentos. Além disso, utilizavam-se principalmente fontes
4

Ver FRANÇA, M. F.; SOUZA, C. B. E. - KARPINSKI, C.
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oficiais que negligenciavam muitas possibilidades de pesquisa. Nesse sentido,
as contribuições foucaultianas mostraram outros pontos que não eram
utilizados pelos historiadores.
[...] Fundamentalmente, Foucault projetou luz sobre campos até então
ignorados pela historiografia – seja por serem considerados como
“perfumarias” remetendo à superfície da superestrutura, seja simplesmente
por nem sequer serem percebidos como capazes de serem historicizados – e
criou expressões capazes de traduzi-los e pensa-los [...] (RAGO, 1995, p. 70).

Foucault inicia parte suas reflexões questionando as maneiras
através da qual a história vinha sendo pensada, pois até então procurava
incessantemente recompor realidades na ilusão de descobrir o que de fato
aconteceu no passado. Além disso, o historiador e filosofo francês, fez
importantes análises sobre os arquivos oficiais que a escola metódica utilizava
como documentos comprovatórios das suas produções, os quais até então
demonstravam veracidades inquestionáveis.
A historiografia tradicional é aquela iniciada em meados do século XIX e
que se estendeu até o início do século XX, a chamada escola metódica,
que estabeleceu um discurso cientificista aos historiadores se distanciando
do discurso literário. Para ela a História era contínua, linear e feita de
grandes nomes e eventos políticos. Nação, civilização, revolução, eram
temas da História. Objetivava-se recuperar o passado da nação e de seus
líderes. [...] Como indica seu nome grego, a História era a narrativa e suas
personagens testemunhavam os grandes feitos do passado. Não havia lugar
para a singularidade e para o descontínuo. Se era singular e descontínuo
não poderia ser histórico, pois, a História era uma grande continuidade de
fotos movidos por causas e efeitos constantes. Havia harmonia e equilíbrio.
Havia “cientificidade” (PINTO, 2011, p. 151-152).

Para a intelectualidade foucaultiana a realidade é uma construção
discursiva, essa afirmação condicionou margens críticas ao encadeamento de
ideias acumulativas da história unilateral que supervaloriza os acontecimentos
políticos e econômicos do passado. Para apresentar outra concepção
metodológica nas produções historiográficas, Foucault trabalha com as
concepções de discurso enquanto fundamentação do poder, sendo que para
ele “[...] a história não é mais do que um discurso, discurso este que também
precisa ser psicanalisado e descrito em sua dispersão” (RAGO, 1995, p. 7273).
Segundo essa compreensão, o discurso não envolve somente os atos de
pronunciamentos, mas todo um conjunto de atitudes, gestos e coordenação
envolvidos simultaneamente no mesmo processo. Além disso, não é obrigatório
ser pronunciado por sujeitos específicos, podendo ser comunicado por outros
agentes com o mesmo ideal de legitimação. Esses apontamentos são essenciais
para análises dos pronunciamentos discursivos ocorridos para a construção
da Hidrelétrica de Salto Caxias e, consequentemente, seu processo de
reassentamento, procurando localizar e organizar os efeitos historiográficos e
suas relações de poder.
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[...] A história está ligada à prática e não ao tempo em si. Ela se organiza
tendo como parâmetro as relações de poder e de sentido, e não a cronologia:
não é o tempo cronológico que organiza a história, mas a relação com o poder
(a política). Assim, a relação da análise de discurso com o texto não é extrair
o sentido, mas apreender a sua historicidade, o que significa se colocar no
interior de uma relação de confronto de sentidos (ORLANDI, 1990, p. 35).

Procura-se compreender através de Foucault que o discurso é fundante,
ou seja, as coisas não existem antes das palavras, pois são os discursos que
produzem essas coisas e as verdades de determinados momentos históricos.
Através disso, é possível identificar as relações de poder existentes nas
exposições de discursos que cercaram a construção da hidrelétrica de Salto
Caxias.

A sintonia entre os discursos da Revista Copel Informações e o Relatório de
Impactos Ambientais - RIMA
Após os últimos acordos sobre os reassentamentos, iniciam-se a partir
de 1997-1998 as mudanças para as propriedades adquiridas como forma de
compensação em relação aos bens perdidos com o alagamento. Todo esse
processo foi fortemente divulgado na revista Copel Informações.
Figura 02: Reportagem sobre o Processo de Relocação dos Atingidos.

Fonte: Revista Copel Informações. Curitiba, 1998. p. 06.

O título “Mudando para uma nova vida”, transmite impressões de uma
realidade vivida em extrema dificuldade econômica, enfatizando as poucas
possibilidades de progresso que essas pessoas possuíam. Em contrapartida,
fortalecia os legados desenvolvimentistas que a hidrelétrica instalava na
região, onde estava retirando centenas de indivíduos da miséria, dandolhes novas oportunidades de vida. Nesse contexto é fundamental destacar
a complementação das palavras com a imagem da reportagem, visando à
desvalorização das antigas moradias e as vivencias que ocorriam naquele
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espaço, pois segundo Foucault (2014, p. 26) “O autor é aquele que dá à
inquietante linguagem da ficção suas unidades, seus nós de coerência, sua
inserção no real”.
Para minimizar possíveis polêmicas sobre os impactos socioculturais
causados com a mudança de moradia, a COPEL destaca nos capítulos da revista
a excelente estrutura ofertada nos reassentamentos, frisando a superioridade
das casas, dos terrenos cultiváveis e da acessibilidade no deslocamento para
as cidades, sempre tentando relacionar com as precariedades das antigas
propriedades.
Figura 03: As moradias ofertadas pela COPEL aos atingidos em Salto Caxias.

Fonte: Revista Copel Informações. Curitiba, 1998. p. 07.

Antes dos deslocamentos e das fortes propagandas em torno dos
reassentamentos, já existiam outros discursos que procuravam diminuir a
importância dos bens materiais e socioculturais construídos pelas comunidades
ao longo dos tempos. É possível perceber isso nos Estudos e no Relatório
de Impactos Ambientais EIA-RIMA desenvolvidos no ano de 1993, quando
apresentavam da seguinte maneira os locais atingidos.
As propriedades rurais da Área diretamente afetada organizam-se em
função das 48 comunidades identificadas pelo censo populacional e de
estabelecimentos agropecuários, caracterizadas pela presença de uma
igreja, cemitério, salão comunitário ou pavilhão de festas e escola, além
de equipamentos de lazer como churrasqueira e, mais eventualmente,
cancha de bocha, campo de futebol e uma bodega. Estes conjuntos ocupam
localizações estratégicas – cruzamento de acessos principais, elevações
topográficas ou ponto de travessias de balsas (RIMA, 1993, p. 5.25).

As enumerações presentes no trecho configuram-se como tentativa
de diminuir a importância das construções culturais presente nos locais
atingidos. Além disso, segundo Karpinski (2007, p. 51), “A impressão que fica
é a de que ao demonstrar essa homogeneidade, propicia-se com facilidade o
remanejamento desta população que se acostumaria a qualquer lugar que
tivesse uma igreja, um cemitério e um salão comunitário”.
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Muitas descrições contidas no RIMA desconsideram maior parte
da conjuntura histórica da região, constituída através do árduo trabalho
humano na modificação dos ambientes naturais, tornando-os produtivo para
a subsistência familiar.
[...] Falar em região implica em se perguntar por domínio, por dominação,
por tomada de posse, por apropriação. Falar em região é também falar
em subordinação, em exclusão, em desterramento, em banimento. Falar
em região é se referir àqueles que foram derrotados em seu processo de
implantação, àqueles que foram excluídos de seus limites territoriais ou
simbólicos, àqueles que não fazem parte dos projetos que deram origem a
dado recorte regional. Falar em região implica em reconhecer fronteiras,
em fazer parte do jogo que define o dentro e o fora: implica em jogar o
jogo do pertencimento e do não pertencimento. Fazer história da região
é cartografar as linhas de força, o diagrama de poderes que conformam,
sustentam, movimentam e dão sentimento a um dado recorte regional.
(ALBUQUERQUE JÚNIOR, 2008, p. 58).

Independentemente das condições em que se encontravam as moradias
dos atingidos, existiam importantes representações sentimentais guardadas
em memória, pois tais elementos arquitetônicos estavam presentes nos
diferentes momentos vividos, constituindo sensações de pertencimento entre
os indivíduos e o meio. As emoções afetivas que envolviam aqueles espaços
e seus habitantes não eram de interesse da empresa construtora, pois a
objetividade da Usina era a geração de energia, mas antes disso necessitavase retirar as pessoas que moravam nos futuros locais alagados pela barragem.
Ao descrever os elementos socioculturais das comunidades atingidas,
o RIMA apresentava características técnicas relacionados com valores
econômicos, esquecendo-se da importância simbólica de pertencimento
existentes naqueles lugares. Em contrapartida, na Revista Copel Informações
ilustravam-se detalhadamente as oportunidades de melhorias ofertadas nos
reassentamentos, induzindo seus leitores acreditarem que as adaptações
seriam rápidas e simples em virtude de conforto e das melhorias estruturais
proporcionadas.
Sendo assim, tanto o RIMA quanto a Revistas Copel informações se
complementavam em discursos propulsores dos interesses econômicos
da empresa construtora, pois seus impactos negativos eram colocados sob
perspectivas de serem evitados ou superados. Já os pontos positivos eram
explorados sobre a óptica da maximização e potencialização de seus benefícios
à população local, regional e nacional (FRANÇA, 2010).

Considerações Finais
A construção de Usinas Hidrelétricas desabrigou milhares de pessoas por
todo o Brasil, sendo que muitos afetados não foram indenizados devidamente
por uma série de motivos não divulgados em noticiários. Atualmente as maiores
mobilizações reivindicatórias estão sendo organizadas pelo Movimento dos
Atingidos por Barragens (MAB).
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Referente à Salto Caxias duas formas de indenizações ofertaram aos
atingidos, primeiramente através das Cartas de créditos, onde avaliavam
as propriedades posteriormente pagas em dinheiro, proporcionando maior
liberdade para realizar novos investimentos. A segunda forma de compensação
aos bens perdidos foi através das terras organizadas nos Reassentamentos.
Dificilmente os impactos sociais, culturais e econômicos causados pelas
Hidrelétricas serão compensados com estrutura física, essa infraestrutura é de
suma importância, porém coloca-se como uma das etapas a ser desenvolvidas.
As formações dos lagos das barragens colocam embaixo d’água muito mais do
que simples propriedades, apagam memórias, modos de vida e as manifestações
culturais que dificilmente conseguem ser reconstruídas em outros locais.
A imagem de progresso representado pela geração de energia, esta
concentrada principalmente nos discursos que privilegiam aspectos
econômicos, técnicos e objetivos das empresas construtoras. Contra isso,
inúmeras lutas reivindicatórias estão sendo realizadas na intenção de chamar
a atenção dos órgãos governamentais para a defesa dos princípios básicos
humanos, posicionando-se contraria a lógica das hidrelétricas.
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A MEMÓRIA DA INDÚSTRIA CALÇADISTA DE IGREJINHA NO VALE
DO PARANHANA
Dalva Reinheimer1
Gabriel Osmar Wilbert de Bortoli2

CONSIDERAÇÕES INICIAIS
O presente artigo caracteriza-se como parte integrante de um projeto
mais amplo, denominado “Memorial História do Calçado dos municípios de
Igrejinha e Três Coroas no Vale do Paranhana”, financiado pela Fundação de
Amparo à Pesquisa do Estado do Rio Grande do Sul (FAPERGS) e com o apoio
das Faculdades Integradas de Taquara (FACCAT).
Os principais objetivos do projeto relacionam-se com a preservação da
memória e da história do calçado na região do Vale do Paranhana, importante
polo de produção calçadista reconhecida nacional e internacionalmente, além
de identificar o desenvolvimento regional através da produção econômica
gerada pela indústria calçadista.
Diante do exposto acima, este artigo tem como finalidade explanar os
procedimentos da pesquisa que vem sendo desenvolvida, destacando aspectos
como: memória, patrimônio e desenvolvimento regional através da produção
calçadista. Discutiremos como a formação deste memorial trará benefícios
sociais para a comunidade igrejinhense e do Vale do Paranhana, além de um
reconhecimento de pertencimento à história da região. Antes, porém, faremos
uma breve análise do desenvolvimento da indústria na região do Vale do Sinos
e Paranhana e no município de Igrejinha.

JUSTIFICATIVA DA PROPOSTA DE PESQUISA
Emancipada do município de Taquara em 1964, Igrejinha manteve uma
estreita relação com a indústria calçadista desde seus primeiros anos, sendo
que a produção artesanal de calçados já se fazia presente na região há cerca
de um século. Sendo assim, percebemos que a história do próprio município
relaciona-se com a evolução do setor calçadista na região e, portanto, a
memória vinculada às empresas de calçado identifica-se com a da sociedade
que no município se desenvolveu.
A indústria caracteriza-se como a principal base econômica do
município de Igrejinha. De acordo com o Instituto Brasileiro de Geografia e
Estatística (IBGE), em 2014 o Produto Interno Bruto (PIB) teve: 3.291 mil reais
adicionados da agropecuária; 436.847 mil reais de serviços; e 658.637 mil
1

Doutora em História pela Universidade do Vale do Rio dos Sinos (UNISINOS).

2

Graduando em História pelas Faculdades Integradas de Taquara (FACCAT). Bolsista
Probic/FAPERGS.
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reais da indústria. Este dado evidencia que a produção calçadista desempenha
uma função importante, promovendo um alto índice de empregabilidade e
de desenvolvimento não apenas para a própria cidade, mas também para os
municípios limítrofes, que sofrem influência econômica de Igrejinha.
A produção de calçados no Rio Grande do Sul está estritamente ligada
à imigração alemã para o estado, mais precisamente para a Colônia de São
Leopoldo, que recebeu europeus a partir de 1824.
Conforme destaca Dreher (2014), a imigração de europeus para o Brasil,
neste caso alemães3, está relacionada com o processo industrial que se fazia
presente na Europa. Segundo o autor, com a expulsão dos camponeses de suas
terras formara-se um alto índice de desempregados, que não foram absorvidos
pela indústria emergente, ocasionando problemas de ordem social, política,
econômica e gerando movimentos migratórios, como o que se deu ao Brasil.
Sobre o movimento de industrialização ocasionado na Alemanha,
Rezende destaca que,
A Alemanha, que só completa sua unificação nacional em 1870, é o exemplo
mais perfeito de industrialização segundo as características da Segunda
Revolução Industrial. Antes de 1860, os Estados alemães eram basicamente
agrários, com cerca de 60% de sua população ativa empregada no campo,
e tendo como áreas industriais apenas a região do Ruhr e o Saxe, onde
concentravam-se as atividades siderúrgicas e têxteis. Por volta de 1913, a
Alemanha é a maior nação industrial da Europa [...] (REZENDE, 2008, p.
152).

Com os problemas sociais e econômicos gerados pela saída dos
camponeses de suas terras ocorrem movimentos migratórios. Sobre isso,
Dreher salienta que,
Desde 1824, famílias de imigrantes alemães, mescladas com suíços e
holandeses, passam a desenvolver agricultura de subsistência, em pequenas
propriedades, valendo-se de mão de obra familiar, por vezes, escrava. Os
excedentes dessa produção, em pouco tempo, são vendidos para o mercado
regional. Desde a década de 1860 alcançam o mercado nacional.
Como cerca de 60% dos imigrantes fosse constituída de artesãos, é
compreensível que, ao lado da atividade agrícola, continuassem a desenvolver
seu ofício, do qual o Brasil era carente. Temos aqui produção artesanal
para a picada e, ocasionalmente, para localidades vizinhas em formação
(DREHER, 2014, p. 196).

Com o passar do tempo e conforme a fabricação de produtos artesanais
foi se desenvolvendo, essas mercadorias foram levadas até a capital, Porto
Alegre, e de lá enviadas para outras regiões do país e até mesmo para o exterior.
Mais especificamente sobre a produção calçadista, podemos dizer que,

3

É importante ressaltar que o termo “alemães” será, de fato correto, somente a partir de
1871 quando ocorre a unificação do país. Optamos por este termo para uma melhor
contextualização.
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[...] a fabricação de calçados era feita em pequenas oficinas espalhadas por
toda a colônia de São Leopoldo, que de modo algum poderiam ser consideradas
como fábricas ou manufaturas em sentido rigoroso do termo, não só pela
reduzida participação dessa atividade no interior dos estabelecimentos e no
emprego, como também pela baixa acumulação de capital aplicado naquela
transformação produtiva (COSTA, 2004, p. 10).

Percebemos, portanto que, os primórdios da indústria calçadista no
Rio Grande do Sul se deu através de pequenas oficinas, onde o calçado era
produzido de forma artesanal e vinha atender, primeiramente, a demanda
regional.
Além da presença de imigrantes recém-chegados que conheciam o ofício
artesanal da produção de calçado, outro fator abordado por Costa (2004) como
determinante para o desenvolvimento da produção manufatureira de calçado
na região do Vale do Rio do Sinos fora a existência de atividades de criação de
gado no Rio Grande do Sul que possibilitava a utilização e o acesso ao couro
como matéria-prima.
Assim como na Colônia de São Leopoldo, na Colônia Mundo Novo cuja
fundação se deu em 1846, teremos o estabelecimento de imigrantes alemães
que possuíam ofícios artesanais na Europa. Destacamos que,
Logo após o fim da Revolução Farroupilha, em 1845, Tristão Joze Monteiro e
Jorge Eggers, compram a Fazendo do Mundo Novo, da viúva de Leans, pela
importância de: 9:000$000. E, em 1846, inicia-se o empreendimento da
colonização na Colônia Mundo Novo (SOBRINHO, 2008, p. 68).

Ainda sobre os alemães em Mundo Novo, podemos salientar que,
Essas características também são verificadas entre os imigrantes que se
fixaram na Colônia Mundo Novo a partir de 1846. Eles vieram de São Leopoldo
ou diretamente da Alemanha. Mantinham, entre si, laços identificadores
que os diferenciavam dos habitantes luso-brasileiros e eram chamados de
“colonos alemães” (REINHEIMER, 2005, p. 57).

Primeiramente, a produção de calçados em Santa Maria do Mundo Novo
se deu de forma artesanal, como de costume em outras colônias. Sobre isso,
ressaltamos que,
Em Igrejinha a história do desenvolvimento da indústria de calçados e
artesanatos de couro começa com a atividade do curtume Kirsch. Fundado
aproximadamente em 1870, pelo imigrante alemão Karl Kirsch, foi no início
do século XX que a atividade veio a se fortalecer. A família Kirsch sempre
esteve à frente do curtume, atividade que era passada de geração para
geração (CALONI, 2008, p. 166).

Com a possibilidade de fornecimento de matéria-prima na própria
localidade, a primeira fábrica de calçados fora fundada em 1930 e recebeu o
nome de “Kirsch, Wallauer e Kehl”, em referência aos membros da sociedade
que a formavam. Com o passar dos anos, a sociedade se desfez e em 1960 a
empresa recebeu uma nova razão social chamando-se “Calçados Redeli Ltda.”,
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que encerrou suas atividades profissionais em 1984 diante de problemas
econômicos.
Caloni (2008) chama a atenção destacando que entre as décadas de
1950 e 1960 houve um aumento considerável no surgimento de fábricas de
produção calçadista em Igrejinha, destacando-se Calçados Clarice em 1950;
Calçados Joana em 1953; Calçados Ruthi em 1954; Calçados Piccadilly em
1955; Calçados Zeket em 1959; Calçados Morgana em 1964; Calçados Sorupe
em 1964; Calçados Mingo em 1966. Isso nos mostra que a base econômica
da região que se emancipara do município de Taquara no ano de 1964 fora
constituída, em grande parte, da produção calçadista.
A ascensão de fábricas de calçados em Igrejinha trouxe muitas
pessoas para a região, especialmente a partir da década de 1980. Em uma
das entrevistas realizadas pelo projeto “Memorial História do Calçado nos
municípios de Igrejinha e Três Coroas no Vale do Paranhana”, uma das
entrevistadas destacou a chegada até Igrejinha:
A gente veio porque era mais fácil, porque tinha fábricas... A minha filha
já estava com dezesseis anos e estava convidada para trabalhar, a mais
velha... E a gente veio de muda para trabalhar na fábrica, e meu marido
também para encontrar um trabalho (A. H. W., ex-operária, Igrejinha).

A busca por emprego acabou alavancando o aumento populacional em
Igrejinha, o que auxiliou no desenvolvimento urbano do município nos anos
posteriores. Essa questão que relaciona o desenvolvimento de Igrejinha com
a indústria calçadista é bastante percebida pelos moradores da região, como
comprova umas das entrevistas realizadas durante a pesquisa:
[...] Na época, dos anos 1970 até o início dos anos 1990, isso tinha fábrica
aqui, que vou te dizer uma coisa, trouxe muita gente de fora para cá, o
município cresceu através disso... Porque trouxe muita gente de fora que
vieram morar aqui, investir aqui porque estava crescendo, bastante serviço
aqui... Vou te dizer uma coisa, aqui tinha fábrica para tudo que é lado,
e fábricas grandes que fecharam agora nos últimos anos: San Marina,
Ruthi, Sibonei, Montseny, Morgana... Imagina quanta gente essas fábricas
empregavam... Samparelli, Everest, essas hoje não existem mais... Tu
imagina quantos funcionários tinha nessas fábricas que fecharam, isso
vinha gente de fora para cá que tu não imagina... Por isso que o município se
desenvolveu e agora deu uma freada, porque olha quantas fábricas grandes
trabalhando aí... Tem duas grandes fortes que é o Piccadilly e o Beira-Rio,
os outros eram tudo fábrica pequena [...] (J. M., sapateiro e ex-operário,
Igrejinha).

A questão de como a memória da sociedade igrejinhense relaciona-se
com a história da indústria calçadista no município, além do desenvolvimento
urbano observado na região, constituem o interesse principal do projeto.

REFERENCIAL TEÓRICO
O projeto denominado “Memorial História do calçado nos municípios de
Igrejinha e Três Coroas no Vale do Paranhana” é financiado pela Fundação
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de Amparo à Pesquisa do Estado do Rio Grande do Sul (FAPERGS) através do
Programa Institucional de Bolsas de Iniciação Cientifica (Probic), e conta com
o apoio das Faculdades Integradas de Taquara (FACCAT).
Com vigência de bolsa durante doze meses, os principais objetivos deste
projeto são: preservar a memória e a história do calçado do Vale do Paranhana
e identificar o desenvolvimento regional através da história do calçado. Dentro
desses objetivos principais, o projeto prevê contextualizar historicamente as
empresas localizadas nos municípios de Igrejinha e de Três Coroas, além
dos grupos (trabalhadores, sindicalistas, patrões, entre outros) que fizeram e
fazem parte do desenvolvimento da história do calçado na região. Além disto,
há o interesse de possibilitar a comunidade em geral a oportunidade de um
“lugar de memória” constituído para futuras pesquisas e para formulação de
conhecimento, de descobertas e de inclusão social, para isso trabalhamos a
proposta trazida pelos historiadores dos Annales, que propunham a abordagem
de outros aspectos da História.
A proposta trazida pelos historiadores dos Annales4 sugeria uma
interdisciplinaridade com outras áreas do conhecimento, como por exemplo,
a Antropologia que já se interessava no início do século XX por temáticas que
abarcavam aspectos sociais e culturais das sociedades. Sobre a proposta dos
Annales, podemos destacar que,
[...] propunham uma história-problema, viabilizada pela abertura da disciplina
às temáticas e métodos das demais ciências humanas, num constante
processo de alargamento de objetos e aperfeiçoamento metodológico. A
interdisciplinaridade serviria, desde então, como base para a formulação de
novos problemas, métodos e abordagens da pesquisa histórica, que estaria
inscrita na vaguidão oportuna da palavra “social”, enfatizada por Febvre [...]
(CASTRO, 1997, p. 46).

Neste sentido, a História Social se propõe a analisar os diferentes aspectos
que se fazem presentes dentro de uma sociedade. Segundo Castro (1997), a
história social no Brasil começara a ser pensada entre as décadas de 1950 e
1960, discutindo questões presentes no plano internacional, e ganhará força
a partir das décadas de 1970 e 1980 com os cursos de pós-graduação e com
a expansão da profissionalização do historiador. Chamando a atenção para a
“história social do trabalho”, a mesma autora destaca,
Dentro deste conjunto, a história social do trabalho, solidamente organizada
como especialidade desde a década de 1960, mantém um perfil mais
claramente diferenciado, contemplando temas como o movimento operário
e sindical, suas relações com o Estado, com as massas trabalhadoras e com
o ambiente urbano, o quotidiano operário e o controle social nas fábricas
e fora delas, colocando-se como questão o próprio processo histórico
de construção de uma identidade operária, não mais entendido como
conseqüência automática do processo de industrialização (CASTRO, 1997,
p. 58).
4

De acordo com Burke (1992), o movimento historiográfico conhecido por Escola dos Annales
surgiu em torno da revista francesa de mesmo nome fundada em 1929 por Lucien Febvre
e Marc Bloch. Propunham uma linha paralela frente à historiografia político-econômica
do século XIX, abordando outras temáticas.
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Além de abarcar aspectos da história social, o projeto que estamos
abordando trabalha com questões relacionadas à história local, neste caso,
do município de Igrejinha/RS. Sobre isso, Filho salienta que, “essa nova
abordagem da história local e história da família faz parte de um movimento
mais amplo, conhecido como a ‘nova história social’, por sua vez herdeiro
direto das propostas da Escola dos Annales [...]” (FILHO, 2005, p. 63).
Sobre a história local e urbana, Hobsbawm chama a atenção:
[...] Mas está claro que levanta problemas singularmente pertinentes
para a história social, pelo menos no sentido de que a cidade nunca pode
ser um referencial analítico para a macro-história econômica (porque
economicamente deve ser parte de um sistema maior) e, em termos
políticos, só raramente é encontrada como cidade-Estado auto-suficiente
(HOBSBAWM, 1998, p. 96).

Neste sentido, conforme destaca Filho (2005) a história local possibilitou
o surgimento de uma quantidade enorme de trabalhos sobre a formação de
cidades, famílias, etc. Além disto, a história local trouxe um sentimento de
identidade e pertencimento para pessoas e grupos sociais que muitas vezes
foram considerados apenas como “dados seriais” dentro de um complexo
macro.
A seguir, nos propomos a salientar a metodologia empregada durante a
pesquisa e os procedimentos de análise juntamente com eles.

METODOLOGIA DO PROJETO
Diante dos objetivos já expostos do projeto procurou-se organizar a
pesquisa de acordo com que diferentes aspectos relacionados à indústria
calçadista e o seu desenvolvimento na região do Vale do Paranhana fossem
abordados. Por isso, optou-se primeiramente por uma revisão bibliográfica
sobre a história da região assim como da história da própria indústria, material
este buscado em bibliotecas, museus e fundações culturais que vem servindo
de base para nosso estudo.
Além de material bibliográfico, trabalhamos com fontes orais, isto é,
depoimentos de diferentes personagens relacionados com a história da indústria
calçadista no Vale do Paranhana, destacando-se: operários/trabalhadores;
empresários; sindicalistas; entre outros. Sobre a história oral, podemos
destacar que, “já houve muitas classificações para a expressão História Oral.
Alguns já a classificaram como método, técnica e teoria. No entanto, há um
consenso no meio acadêmico em classificá-la como uma metodologia de
pesquisa” (SILVEIRA, 2009, p. 37).
A História Oral é considerada hoje uma importante metodologia e
o testemunho enquanto indicio proporciona novas abordagens dentro da
pesquisa histórica. Ainda sobre isso, destacamos que,
Na história oral, o objeto de estudo do historiador é recuperado e recriado
por intermédio da memória dos informantes; a instância da memória
passa, necessariamente, a nortear as reflexões históricas, acarretando
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desdobramentos teóricos e metodológicos importantes [...] (AMADO;
FERREIRA, 2006, p. XV).

Dentro da pesquisa realizamos entrevistas, que já contêm questionário
pré-estabelecido, onde constam perguntas relacionadas com: a metodologia
do trabalho na indústria em que eram empregados; direitos trabalhistas;
ação sindical; presença de mulheres e crianças nas fábricas; desenvolvimento
urbano e regional ocasionado pela indústria calçadista; entre outros aspectos.
Ao utilizar desta metodologia, trabalhamos com questões relacionadas à
memória. Sobre isso, salientamos que,
A História Oral produz narrativas orais que são narrativas de memória.
Estas, por sua vez, são narrativas de identidade à medida que o entrevistado
não apenas mostra como ele vê a si mesmo e o mundo, mas também, como
ele é visto por outro sujeito ou por uma coletividade (SILVEIRA, 2009, p. 39)

É importante ressaltar que entendemos por memória, o conceito
trabalhado por Le Goff:
A memória, como propriedade de conservar certas informações, remete-nos
em primeiro lugar a um conjunto de funções psíquicas, graças às quais
o homem pode atualizar impressões ou informações passadas, ou que ele
representa como passadas (LE GOFF, 1996, p. 423).

Sendo assim, temos através das narrativas e dos depoimentos recolhidos
por meio das entrevistas um aspecto importante sobre a indústria calçadista
e seu desenvolvimento no Vale do Paranhana, pois se concretiza como o olhar
daqueles que fizeram parte do processo de estabelecimento da principal base
econômica da região.
Assim como os depoimentos orais, buscamos por fontes iconográficas,
inclusive com aqueles que realizaram entrevistas, pois compreendemos que as
mesmas se constituem como fonte histórica importante para a compreensão
do passado. Sobre isso, salientamos que,
Ao historiador, a fotografia lança um grande desafio: como chegar àquilo
que não foi revelado pelo olhar fotográfico. Tal desafio impõe-lhe a tarefa de
desvendar uma intrincada rede de significações, cujos elementos – homens
e signos – interagem dialeticamente na composição da realidade. Uma
realidade que se formula a partir do trabalho de homens como produtores
e consumidores de signos; um trabalho cultural, cuja compreensão é
fundamental para se operar sobre esta mesma realidade (CARDOSO;
MAUAD, 1997, p. 405).

Buscamos através das imagens e fotografias observar o desenvolvimento
ocorrido no município de Igrejinha e as mudanças percebidas no setor
calçadista, além da presença de mulheres, crianças e o “passo a passo” do
serviço realizado nas fábricas, relacionando-os com o maquinário e a estrutura
física do espaço em que ocorriam.
Ainda sobre a fotografia no trabalho do historiador, podemos dizer que,
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A imagem fotográfica compreendida como documento revela aspectos da
vida material de um determinado tempo do passado de que a mais detalhada
descrição verbal não daria conta. Neste sentido, a imagem fotográfica seria
tomada como índice de uma época, revelando, com riqueza de detalhes,
aspectos da arquitetura, indumentária, formas de trabalho, locais de
produção, elementos de infra-estrutura urbana [...] (CARDOSO; MAUAD,
1997, p. 406).

Consideramos, portanto que, a fotografia vem ao encontro do trabalho
realizado e buscado com a pesquisa que estamos desenvolvendo, pois a mesma
constitui-se como um elemento que complementa os depoimentos realizados
através das entrevistas, e possibilita a observação de signos relacionados com
a indústria calçadista na região.
Juntamente com os materiais destacados anteriormente, buscamos
documentos relacionados àindústria calçadista, encontrados em empresas e
sindicatos, assim como recortes de jornais antigos, que ressaltam os principais
acontecimentos transcorridos no desenvolvimento da indústria na região.
Abaixo, demonstramos através de uma tabela as etapas da pesquisa:
Etapa
1º
2º
3º
4º
5º
6º
7º
8º
9º

Procedimentos
Elaboração do projeto
Elaboração do roteiro
Elaboração de entrevistas e
levantamento de fontes
Transcrição das entrevistas e
catalogação dos materiais para o acervo
Sistematização do material para
organização
Organização dos registros
Planejamento do memorial
Execução do memorial e da exposição
Sistematização do acervo para pesquisa

Status
Concluída
Concluída
Em andamento
Em andamento
Em andamento
-

Destacamos que, ao se organizar um memorial sobre esta temática
possibilita-se à comunidade do Vale do Paranhana um espaço de identidade
e de futuras pesquisas históricas, além de um ambiente onde haverá
representação social e histórica dos diferentes grupos e segmentos que fazem
parte da História do calçado na região.

RESULTADOS PRELIMINARES
Até o presente momento foram realizadas oito entrevistas com
trabalhadores e empresários, alguns que já encerraram suas atividades
e outros que continuam trabalhando no setor calçadista, assim como com
sindicalistas. Como destacado anteriormente, os entrevistados responderam
perguntas elaboradas previamente e o conteúdo das mesmas relaciona-se com
aspectos como: desenvolvimento do trabalho; cotidiano nas fábricas; presença
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de mulheres e crianças nas empresas; desenvolvimento regional; movimento
sindical; entre outros.
Em visita à Fundação Cultural de Igrejinha, Sindicato dos Trabalhadores
de Igrejinha, Sindicato da Indústria de Calçados de Igrejinha e através da
realização das entrevistas foram colhidas mais de setenta fotografias que
mostram o desenvolvimento do município de Igrejinha e as empresas que
havia desde a década de 1970 na região.
Outra categoria de documento que merece destaque em nossa pesquisa
são os recortes de jornais que contêm notícias sobre a indústria calçadista
em âmbito regional, estadual e nacional. Até o presente momento levantamos
mais de cento e cinquenta recortes de jornais, do período compreendido
entre os anos de 1989 e 1996. O assunto mais destacado deste período é a
crise calçadista da década de 1990 e o seu reflexo nas indústrias do Vale do
Paranhana, assim como as medidas adotadas pelo governo nacional frente ao
problema.
Para complementar nossas fontes primárias, levantamos as referências
bibliográficas que trabalharam a questão da indústria no município de Igrejinha,
onde temos produções de pesquisadores locais, historiadores, economistas,
sociólogos, entre outros. Ainda contamos com dados obtidos através do Censo
da Indústria, do período compreendido entre 1974 e 1981.

CONSIDERAÇÕES FINAIS
A indústria calçadista no Rio Grande do Sul relaciona-se com o
estabelecimento dos imigrantes europeus, mais precisamente os de origem
germânica, que a partir de 1824 fixaram-se na Colônia São Leopoldo.
Dotados de conhecimentos artesanais das profissões que tinham na Europa,
organizaram-se em pequenas oficinas onde iniciaram a produção de bens de
consumo que com o passar dos anos começou a ser comercializado com outras
regiões do estado.
Na região que mais tarde seria conhecida por Igrejinha, o processo foi
semelhante desde os tempos da colônia de Santa Maria do Mundo Novo, pois
teremos pequenas oficinas onde sapatos eram produzidos de forma artesanal.
Apenas na década de 1930 é que teremos o estabelecimento, de fato, da
primeira fábrica de calçados na região de Igrejinha.
Atualmente, grande parte da economia do município depende da indústria
calçadista, isso se dá pelo processo histórico de produção de calçados na
região que desde as primeiras décadas do século XX se fez presente. Frente a
essa conjuntura, o projeto de resgate da memória e da historia da indústria
calçadista no Vale do Paranhana se propõe a organizar um espaço onde a
população da região possa perceber a importância do fenômeno da indústria
e compreender-se como parte integrante da história da região.
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AVERIGUAÇÕES E COMPROVAÇÕES DE POSSE DOS LOTES
CONCEDIDOS PELA COMISSÃO DE TERRAS DE PASSO FUNDO
Gabriela Luiza Magro1
É objetivo discutir a política de terras e colonização adotada pela
Comissão de Terras de Passo Fundo, na região de Passo Fundo, para resolver
inconformidades na disponibilização e regularização dos lotes coloniais ainda
não legitimados, atribuídos à descendentes de alemães e luso-brasileiros, na
segunda fase de colonização, iniciada de 1889. A partir do estudo de casos
específicos verificados nas zonas dos rios Carreteiro e Ligeiro, é possível traçar
um panorama sobre a concessão de terras, os consequentes conflitos ocorridos
por conta de famílias não autorizadas residirem em terras que em tese já
possuíam proprietários e ainda pela documentação irregular dos respectivos
donos das terras ou até mesmo a falta delas. A temática é relevante para
compreender-se os critérios utilizados para a tomada de decisões por parte da
Diretoria de Terras e como efetuavam as averiguações de documentação.

1 Colonização do Planalto Rio-grandense
Em meados do século XIX ocorreu a migração voluntária rumo ao
planalto rio-grandense, dando início ao processo de colonização. Se bem que
essa emigração não foi tão voluntária assim. O Império brasileiro adotava
uma política na qual oferecia inúmeras vantagens e subsídios para os
emigrantes europeus que demonstrassem interesse em migrar ao Brasil.
Nessa política, o Império era responsável pelo recrutamento de e/imigrantes
europeus, possibilitar a viagem ao Brasil sem custos e em boa qualidade, a
discriminação, demarcação e concessão de terras, a instalação dos imigrantes
recém-chegados, e uma ajuda para que conseguissem se fixar. A política de
imigração e colonização ora estava sob a responsabilidade do Império, ora das
províncias.
O Rio Grande do Sul possuía extensas áreas de terras devolutas, e
foi um dos destinos no Brasil Meridional para a colonização, cabendo ao
governo local escolher as zonas de instalação de colônias, orientar os colonos
e regulamentar as condições de vida. Cabia às autoridades também prever e
remediar conflitos entre os estabelecidos – indígenas, caboclos, posseiros – e
os imigrantes recém-chegados.
O grande projeto de imigração e colonização no Brasil teve duas fases:
a primeira, que vai de 1824 a 1889, abrange o período de todo o Império,
quando houve a criação das primeiras colônias, como São Leopoldo (1824); e
a segunda, inicia em 1890 e estende-se até 1930, e correspondente a Primeira
1

Acadêmica do Curso de História da Universidade de Passo Fundo. Bolsista de Iniciação
Científica FAPERGS. E-mail: gabriela.magro@hotmail.com. Esse artigo integra o projeto
de pesquisa Terras e Colonização no Norte do Rio Grande do Sul na Primeira República,
financiado pelo CNPq, sob a coordenação e orientação da professora Dra. Rosane Marcia
Neumann.
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República, período que é o foco da pesquisa, e no qual já nota-se uma escassez
maior das terras públicas, com o redirecionamento da política de imigração,
apostando na vinda de imigrantes espontâneos, com a retirada gradual dos
subsídios, e a implementação de políticas para a realocação dos excedentes
populacionais das zonas de colonização imperiais. O período como um todo, foi
acompanhado pela regulamentação do processo, com a emissão de uma série de
leis, incluindo a Lei de Terras (1850), somada a regularização e legitimação dos
registros das posses de terras, criação de órgãos governamentais responsáveis
pela política de colonização com seus respectivos funcionários, a primeira lei
de colonização em 1889(cf. ROCHE, 1969; IOTTI, 2001).
A colonização intensiva do Planalto Rio-grandense iniciou já no período
republicano, quando foram criadas as primeiras colônias públicas, seguidas
pelas privadas, e houve a instalação de Comissões de Terras na região.

2. Comissão de Terras
No alvorecer da Primeira República, no Rio Grande do Sul, em uma época
em que a ocupação das terras era um ponto preponderante nas discussões e
políticas do governo. A fim de disciplinar e regularizar a propriedade da terra,
foi criada e instalada a Comissão de Terras e Colonização, promovendo uma
forte expansão demográfica e migrações para o norte do Rio Grande do Sul em
função da disponibilidade de terras públicas para colonização. E a demanda
por colonos e colônias.
A Comissão de Terras e Colonização era subordinada a Diretoria das
Obras Públicas, Terras e Colonização, a qual estava alocada na Secretaria de
Estado dos Negócios das Obras Públicas e como órgão local era responsável
pela implantação dessas políticas. Segundo a Constituição de 1891, Artigo 4,
“as terras devolutas devem ser repassadas aos Estados pois são bens públicos
dominicais definidos por lei”. E outro artigo da mesma constituição atribuía
aos estados a decretação de impostos sobre a transmissão de propriedade
(IOTTI, 2001).
Tratava-se de um órgão estatal que tinha como função discriminar,
demarcar e efetivar a colonização das terras públicas e solucionar os processos
de legitimação de posse das terras que se achavam em domínio privado. Além
de conduzir o projeto de colonização local, coube-lhe resolver os processos de
legitimação de posse já requeridos. A Comissão de Terras também determinava
cargos e os vencimentos cabíveis aos funcionários, observando o orçamento
em vigor (JACOMELLI, 2004).
Controlar o acesso e a permanência na terra, aplicar os recursos e as
leis eram condições básicas no desenvolvimento dos trabalhos das comissões.
Deviam concentrar o serviço na concessão de lotes e na arrecadação da dívida
colonial (JACOMELLI, 2004).
Na maior parte, as áreas que estavam sob jurisdição da Comissão de
Terras e Colonização destinadas à colonização e fixação dos colonos eram
matas. Por isso, uma tarefa comum e necessária era a fiscalização das florestas
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proibindo o estabelecimento de intrusos. Dessa maneira, justifica-se a criação
e consolidação da Comissão de Terras vantajosa, somada ao estabelecimento
de colonos, para a normalização da situação dos intrusos, redução nas
despesas do estado, aumento considerável da receita proveniente da venda
das terras, redução e devastação das florestas e o estabelecimento da ordem
na propriedade territorial. Sem contar o cuidado na escolha dos lugares para
criar os povoados pois no futuro seria preciso fazer desses povoados municípios
autônomos.
O decreto de nº 247, de 9 de agosto de 1899 aprovou o regulamento
que organizava as colônias no estado, prevendo medidas e divisão dos lotes
em terras públicas apropriadas para o estabelecimento dos agricultores em
linhas e seções. A partir deste edital os lotes passaram a possuir cerca de
25 hectares e seu destino era servir à exploração da indústria agrícola. O
decreto também previa onde seriam organizados os povoados, considerando
que ficassem próximos a rios navegáveis e a ferrovias, com abundância de
água e terrenos que apresentassem pouca declividade. Já a lei de nº 28, de 5
de outubro de 1899, sobre as terras devolutas, previa que as terras que não
tivessem algum uso público pela união, estado e município e fossem do domínio
destes seriam terras devolutas; as que tivessem sido dadas por sesmarias ou
concessões mas não revalidadas em 1850; as que não se achassem ocupadas
e legitimadas; as que tivessem ocupadas mas legalmente seus ocupantes não
possuíssem o título legítimo, mesmo estando em processo judicial, e todas
que não estivessem sob domínio particular, mas sem título, também eram
consideradas terras devolutas (IOTTI, 2001).
Na região do Planalto Rio-grandense, atendendo a essa legislação, a
disponibilidade de terras devolutas era significativa, bem como era necessário
fazer o reconhecimento dessas áreas. Assim, em 1903 foi criada a Comissão
de Terras e Colonização de Passo Fundo, instalada de fato em 1907, com o
objetivo de regularizar o acesso e posse de terras, bem como regularizar as
posses de terras existentes. Suas atividades mantiveram-se normalmente na
ampla região de Passo Fundo até 1917, após houve a criação de pequenas
comissões como a de Palmeira e também quando ocorreu a extinção dos
comissariados de terras e as subordinações das Comissões de Terras às
Diretorias de Terras. A partir dessa decisão presidencial em 1917, ou seja, na
Primeira República, que veio para caracterizar a lógica hierárquica do poder
instituído pelo governo.
Essa lógica fazia-se presente no caso das petições de terras, as quais,
para serem legitimadas, careciam de sentença presidencial. Nestas petições
que eram enviadas para legitimação deveria constar os nomes dos legitimantes,
o número lançado de cada auto, declarando se eram ou não findos, isto é, se
tinham ou não sentença presidencial e a sentença presidencial constituía-se
na máxima do poder, tinha o poder da lei, do legal.
Conforme o Regulamento de Terras de 1922, era competência dos chefes
das comissões, fazerem, encaminharem, as concessões dos lotes observando:
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a) Concessão a cada família de agricultor de um ou mais lotes de 25 hectares
cada um, aproximadamente; b) Concessão diretamente de um lote da
mesma área a cada jovem de 15 anos de idade para cima; c) Aos agricultores
que já dispunham de terras suficientes não devem ser feitas concessões de
novos lotes, pois cumpre utilizar com parcimônia o patrimônio territorial do
estado e sobretudo evitar que se torne ele objeto de vez expedidos os títulos
definitivos, só excepcionalmente poderá voltar atrás o estado; d) os preços de
venda variarão com o valor venal das terras na ocasião, tendo-se em vista a
qualidade, a situação e os meios de transportes. Quando houver erva-mate,
será comprado o valor desta e acrescido no lote (JACOMELLI, 2004, p. 41).

Percebe-se que no decorrer da Primeira República, houve uma série de
leis preocupadas em normatizar os órgãos responsáveis pela fiscalização da
propriedade da terra, bem como leis específicas tratando do acesso à terra. As
Comissões de Terras e Colonização gozavam de certa autonomia ou poder de
barganha na sua atuação, o que é perceptível em Passo Fundo.

3. Estudo de caso
Com o intuito de compreender a atuação da Comissão de Terras
e Colonização de Passo Fundo no cotidiano de seu trabalho, cuja área de
abrangência ultrapassava os limites do município, trata-se de investigar casos
pontuais ocorridos no 2º distrito de Passo Fundo, na zona do Rio Carreteiro,
situado no atual município de Tapejara e nas zonas do Rio Ligeiro, no município
de Lagoa Vermelha. Nos quais, os casos remetiam sempre a preferência de um
cidadão em específico, normalmente imigrante, que já estavam residindo na
terra sem autorização a algum tempo.2

2

AHR. Comissão de Terras e Colonização de Passo Fundo. Livro Alfabético 1907 a 1908.
Ofício expedido por Lindolpho A. Rodrigues da Silva a Vespasiano Côrrea, Passo Fundo,
15 de julho de 1907. Correspondências Expedidas 1938. Ofício expedido pela Comissão
de Terras de Passo Fundo ao Engenheiro Diretor de Terras e Colonização, Passo Fundo,
11 de fevereiro de 1938.
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Figura 1 – Mapa da Grande Passo Fundo de 1929.

Fonte: Arquivo Histórico Regional de Passo Fundo - AHR

Para exemplificar uma continuidade da atuação da Comissão de Terras
de Passo Fundo, encontramos um caso ocorrido no ano de 1907, no qual
durante os atos de medição, Diogo da Silva Rocha procurou pelo Chefe da
Comissão, Lindolpho A. Rodrigues da Silva e requereu uma área na margem
direita do Rio Carreteiro, dizendo ser de sua propriedade. Como documentos,
apresentou o título de legitimação, expedido pela Secretaria em 9 de agosto
de 1905, após a aprovação em 11 de setembro de 1886 por meio de medição
judicial, no qual havia ainda a planta dessa medição, juntamente com os
autos de separação do terreno para os herdeiros de João da Silva Rocha, pai
de Diogo. O chefe da Comissão, após comparar esses documentos e o rumo
do rio, chegou a conclusão que a área legitimada se encontrava à esquerda
do Carreteiro e não a direita do mesmo. Ainda analisando os documentos,
constatou que o processo de medição judicial percorreu o perímetro indicado
pelos marcos. Porém, o Chefe da Comissão solicitou para que fosse investigado
o auto de medição judicial existente na Secretaria, a fim de comparar o original
da planta dessa medição com o título de legitimação apresentado. Também
escreveu que possuía dúvidas quanto à legitimidade da área de terras apossada
por Diogo Rocha. Ressaltou ainda que um ex-chefe da Comissão de Terras
apontou grandes irregularidades na medição da posse de João da Silva Rocha,
pois havia incluso uma grande área de mato devoluto dentro da área medida,
mas que, nos documentos que deram direito a essa medição só se referiam a
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campos. Por conta desse fato e das dúvidas suscitadas, o Chefe da Comissão,
Lindolpho A. Rodrigues da Silva requereu a verificação dessa posse.
Posteriormente, em julho de 1907, é possível acompanhar, a partir de
seu relatório, o desenrolar da verificação dessa posse por parte do chefe da
Comissão, Lindolpho A. Rodrigues da Silva, que se dirigiu ao campo para
efetuar seu trabalho.3 Inicialmente, encontrou dificuldades para confirmar as
informações sobre o arroio apontado por Diogo da Silva Rocha, visto que as
poucas informações que havia eram desencontradas.
Relativo à qualidade das terras, assinalou que as terras no vale do rio
Ligeiro não eram tão férteis, havia pontos extensos de pinheirais e outros
matos com abundância de madeira de lei., ao contrário do vale do rio do
Peixe, onde predominavam terras férteis e bons cultivos. Investigou também
sobre os moradores, que eram em pequeno número. O maior problema de fato
verificado estava relacionado às medições de terras, pois encontrou medições
particulares e semioficiais, realizadas por pessoas de consideração pelo
Governo). Cabia ao agente governaental, então, verificar a legitimidade dessas
medições e os documentos de posse.
No caso que desencadeou o trabalho de campo, o chefe da comissão
encaminhou a documentação recebida para o Coronel Gervásio L. Annes,
político local, que havia intermediado a ação de Diogo para provar o direito de
propriedade sobre as terras localizadas à margem do rio Carreteiro, local onde
se iniciaram os trabalhos da Comissão. Todavia, Lindolpho considerou que a
documentação apresentada não dava direito à área em questão ao requerente,
mas mesmo assim, submeteu essa questão ao diretor de terras e colonização e
com isso, atacou “de frente um importante ‘proprietário de terras do Estado’”.
Ao intervir, o Coronel Gervásio L. Annes declarou que os autos de medição
realizados por trabalhadores da Comissão, próximos ao rio do Peixe, há cerca
de 30 anos, se encontravam no arquivo da Secretaria de Terras. Em virtude
dos entraves para a instalação de uma colônia, solicitou todos os autos de
medição envolvendo as terras em questão, bem como os respectivos despachos
dados pelo governo. Denota-se, a partir da leitura dessas correspondências,
que o Coronel Gervásio L. Annes era proprietário de vastas áreas de terras,
adquiridas por compra, na margem esquerda do rio do Peixe, mas não procedeu
a legitimação.
Tratando-se de uma área com terras por legitimar, e a presença maciça de
intrusos, o Chefe da Comissão de Terras viu-se diante de situações inusitadas,
indagando sobre as diferentes possibilidades surgidas, e como proceder em
cada caso: como proceder com os habitantes que requereram a legitimação de
suas posses, já que o governo lhes concedera despacho favorável e, nesse caso,
se o governo confirma esses despachos. Em caso afirmativo, daria início aos
trabalhos de discirminação das terras, de acordo com os autos de legitimação.
Outra dúvida estava relacionada em como proceder nos casos em que os
3

AHR. Comissão de Terras e Colonização de Passo Fundo. Livro Alfabético 1907 a
1908. Relatório de Lindolpho A. Rodrigues da Silva ao Secretário [Diretoria de Terras e
Colonização], Passo Fundo, julho de 1907, p. 28-42.
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despachos não estavam no Arquivo, mesmo sabendo-se terem requerido a
legitimação em tempo; e no caso do do requerente ter obtido despacho favorável,
mas não ter moradia habitual no momento da medição. Enfim, cada situação
era particular, e precisava ser analisada antes de solucionada.
Por fim, o Chefe da Comissão, Lindolpho A. Rodrigues da Silva sinaliza
para as mudanças que estavam ocorrendo: ele estava implantando um plano de
povoamento ou de colonização, algo que até então o governo não havia cogitado
fazer. Nesse novo modelo agrário, as práticas anteriores não cabiam mais, como
as concessões arbitrárias de terras, a aceitação de simples declarações dos
requerentes. Como resultado dessas arbitrariedades, verificava a disseminação
de posses na região de forma desproporcional se levado em conta as necessidades
das famílias, além de outras irregularidades. Também faz uma dura crítica ao
sistema agrícola utilizado, baseado na devastação das florestas. Escreve que o
machado é usado de modo criminoso e considerado de tal importância que era
considerado instrumento agrícola obrigatório, complementado com o uso do
fogo. Observa que a terra era utilizada uma colheita e depois era novamente
abandonada, deixando caminho para que a capoeira sobreviesse, tornando-a
sem proveito. Descreve os habitantes daquela zona como sendo pessoas que
não conheciam a enxada e nem o arado. “Espero que não se poupe contos de
réis a fim de fazer esta zona cheia de caos se transformar em uma zona de paz
e de trabalho, que futuramente traria ao Estado não pequenos proventos”.4
Informava que na referida zona dos trabalhos havia uma população de 200
famílias, ou “mais de mil almas”, apontando para um aumento populacional
considerável, diferindo da informação inicial de que se tratava de uma zona
com apenas meia dúzia de famílias.
Na sequência, o Chefe da Comissão expunha o seu plano de colonização
para a região e os problemas decorrentes. Defendia a limitação da área das
propriedades dos posseiros, a fim de evitar conflitos pela invasão das terras
que superem as suas, e com isso, facilitaria a fiscalização das terras do
Estado. Acreditava que o governo tomaria medidas referente às solicitações
de concessões para legitimações das posses requeridas. Indagava-se sobre o
destino dos posseiros presentes na área, visto que não requereram as terras
que ocupavam, logo, não possuíam direito sobre elas, e possivelmente, iriam se
retirar assim que receberem a segunda intimação. Nesse ponto, via a resolução
de um problema antigo e a criação de um novo: esses posseiros não contavam
com recursos e nem outro local para mudar-se, por tabela, sairiam das terras
nas quais estavam e iriam procurar outras terras devolutas do Estado para
se assentarem, reproduzindo a intrusão. Portanto, essa retirada dos posseiros
não iria acabar com os problemas, apenas retardá-los. O relatório dá a ver a
representação construída e corrente em relação a esses posseiros: atrasados,
submissos, e como solução, necessitavam da proteção do governo.
Quanto à implantação de um complexo colonial, descreve uma área de
uma légua quadrada entre o rio dos “Índios” e o rio do “Peixe”, já discriminada
4

AHR. Comissão de Terras e Colonização de Passo Fundo. Livro Alfabético 1907 a
1908. Relatório de Lindolpho A. Rodrigues da Silva ao Secretário [Diretoria de Terras e
Colonização], Passo Fundo, julho de 1907, p. 28-42, fl. 5-10.

399

MIGRAÇÕES HISTÓRICAS E RECENTES

SUMÁRIO

pela Comissão antecessora, perfazendo 90 lotes, cada qual medindo 20 alqueires
ou 48,4 hectares. Informava que esse número de lotes era insuficiente ao
fim proposto, sugerindo a discriminação e ampliação da área, até chegar em
pelo menos 360 lotes. Nesses lotes, defendia a colonização mista, com longos
prazo para o pagamento da dívida colonial, pois entendia que a convivência
dos caboclos entre os colonos estrangeiros seria benéfica aos primeiros, pois
assim se aperfeiçoariam para realizar uma concorrência com os estrangeiros,
passando a melhor cultivar a terra, além de poupar os recursos naturais. Além
do mais, conceder lotes aos caboclos seria uma chance para que melhorassem
de vida, e o poder público seria visto com bons olhos, pois não abandonaria
esse contingente populacional. Essas ações contribuiriam para atenuar o
desgaste natural da população local, a qual teria um retorno sobre o destino
das terras da zona em discriminação. Para isso, seria necessário deixar as
terras da zona do rio dos Índios livre de pretendentes de futuras indenizações.
Pelo relatório, mais de uma equipe de trabalho estava trabalhando nessa
área. Já o caso da posse de Diogo Rocha, que deu início à discriminação
de terras na região dos rios Ligeiro, Carreteiro, Peixe e Lajeado do Herval
Grande, ficaria para ser resolvida mais tarde, visto que havia ali outras
posses que deveriam ser estudadas de forma demorada, afim de verificar se
se tratavam de terras do Estado ou não. Reclamava ainda que não encontrava
mais maneiras de acomodar todas as posses que o governo já reconhecera,
gerando uma situação delicada. Consequência disso e de toda movimentação
que estava sendo programada, os toldos indígenas que se encontravam sobre
a vertente oriental da Serra do Ligeiro, e também próximos do rio, teriam que
ser deslocados para a margem esquerda do rio do Peixe, ao sul da colônia
que estava sendo projetada. Considerava esses índios de boa índole, podendo
ser encaminhados para outros lugares, cultivando a terra à “moda do país” e
convivendo entre caboclos, compartilhando costumes entre si.
Já no fim da Primeira República, em 1938, verificamos um caso muito
semelhante ao anterior e na mesma região. O proprietário Carlos Fich,
residente há mais de 40 anos no lote rural nº 25 da Seção Ligeiro apresentouse no escritório da Comissão em Passo Fundo para efetuar a reclamação de
que este mesmo lote foi concedido a Leonor Camargo de Campos. Após o Chefe
da Comissão, Euclides Couto, examinar os cadastros sobre isto constatou que
Leonor tinha pago a importância de 3 réis por m² totalizando Rs. 1:184$700
pelo lote, porém nos registros do cofre do estado não constava que tinha sido
recebido algo. Em 9 de julho de 1936, Leonor pediu a expedição do título
definitivo do lote, que em boa fé foi feito e assinado pelo auxiliar de escritório,
Antonio Vasconcellos. Neste documento constava que o mesmo pagou
Rs. 1:000$000 em 1926 pelo terreno, todavia, considerou-se a informação
viciada, pois não havia guias de recolhimento da dívida colonial, tornando
difícil a verificação da veracidade da informação. Mesmo diante de todas essas
evidências, foi enviado um requerimento assinado pelo ajudante da Comissão
e o Eng. Octacilio Ribas, em 1937, citando todas essas referências para a
Diretoria de Terras, solicitando o cancelamento do título de Leonor Camargo
de Campos, com a alegação de que por direito e justiça, o lote pertencia a
Carlos Fich. No mesmo documento, solicitava-se a apuração da legitimação.
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A partir desses dois exemplos, e de vários outros já levantados, podemos
concluir que na ocupação da região cada grupo étnico possuía valores diferentes.
Os caboclos, ou seja, camponeses brasileiros, ocupavam de forma esparsa
grandes áreas de terras e eram considerados pelo discurso modernizador
símbolos de atraso e do tradicionalismo. Já os imigrantes europeus e seus
descendentes, ao contrário, eram representados como símbolos do progresso
e do trabalho. Portanto, esse discurso afirmava haver homens eleitos a ocupar
determinados espaços e promover progresso, excluindo outros.
Essa concepção leva ao entendimento da colonização local como um
processo de ocupação-desocupação. Ao caboclo, muitas vezes classificado
como intruso, restou a exclusão e a mobilidade. Diante disso, nota-se que a
colonização da terra na região situava-se no contexto da transição do domínio
da terra como doação e posse para a mercantilização/capitalização da mesma.
Esperava-se qusalificar as terras devolutas por meio do imigrante, portador
da moral, do trabalho. Por isso observa-se uma política contraditória de
“defesa” e “controle” da ocupação. Implantava-se uma política de defesa ao
índio e ao nacional, relação paternal, controlando intrusões, estabelecendo o
colono na região, mas por outro lado, essa mesma política justificava o uso
do autoritarismo e o intervencionismo como princípio para a moralização dos
indivíduos.
A colonização das terras era para o governo a garantia da não ocupação
espontânea, pois os intrusos constituíam um fator de instabilidade. Precisavase inserir famílias que se tornariam enraizadas a terra, para que estas,
usufruindo dos elementos certos e necessários fizessem crescer e expandir
cada vez mais o trabalho rural e assim qualificar a ocupação.
Nessa época vivia-se em universo de relações de poder marcado pela
incoerência entre a concepção e a prática. Precisava-se com que requeressem
a legitimidade de posse para assim aumentar o valor armazenado nos cofres
do governo. Em razão disso, a prática e a concepção não andam atreladas,
porque em tese toda pessoa que tivesse os requisitos impostos pela Lei de
Terras podia conseguir um lote, entretanto optavam pelo pequeno agricultor,
normalmente imigrante, que com o dinheiro trazido de sua terra quitaria a
dívida colonial.
A Comissão de Terras e Colonização visava a centralização do poder
refletindo a prática do clientelismo. Clientelismo é onde o estado paternal
é dono dos empregos, dos cargos e das terras. Nesse processo, houve a
manutenção do poder e a distribuição de benefícios que sustentavam a
política vigente. Isto também pode ser considerado o castilhismo-borgismo,
os funcionários da administração ficaram sedentos por poder e vantagens
pessoais. As instituições formais do estado ficaram impregnadas por este
processo de trocas onde “poucos procedimentos burocráticos aconteciam sem
uma mãozinha” (JACOMELLI, 2004).
A análise da documentação da Comissão de Terras de Passo Fundo,
relativa a concessão e regularização de posses de terras, evidencia a
reciprocidade de interesses, manifesta em consultas e pareceres dos envolvidos

401

MIGRAÇÕES HISTÓRICAS E RECENTES

SUMÁRIO

no processo, cujas correspondências mostram o poder de decisão do chefe da
comissão na distribuição de posses de terra. Essa prática era recorrente na
região. Por exemplo, Jacomelli (2004), ao tratar da Comisssão de Terras de
Palmeiras, permite traçar uma breve trajetória do Chefe da Comissão, Euclydes
Couto, transferido posteriormente para Passo Fundo. Uma correspondência
emitida no dia 7 de agosto de 1928, permite constatar que as relações de
poder eram pautadas beneficiando os que possuíam algum tipo de vínculo
com os detentores do poder. Relações de interesses recíprocas, e sobretudo o
compromisso, uma troca de proveitos entre o poder público, progressivamente
fortalecido e a decadente influência social dos chefes locais, notadamente
dos senhores de terra. Identifica-se no caso, a proteção da Diretoria ao
funcionário. Paralelamente, verifica-se o desprestígio que tinha perante o
Chefe da Comissão. Contudo as divergências em relação ao desempenho do
funcionário não interferem no cargo do protegido, pois o favorecimento de
indivíduos ligados a chefes políticos de âmbito estadual ou local e as ações de
parceria entre os chefes pontuam as relações de poder endógenas à Comissão
e adentram na esfera das relações exógenas a ela, concretizando-se na política
do clientelismo.
No universo das tramitações em torno da terra, a simples ocupação não
determinava a propriedade da mesma o que era definida mediante a legalização.
Concomitantemente havia a prática da simples posse. A legalização das posses
era dificultada pela distância das propriedades e áreas de colonização em
relação aos centros urbanos e pela precariedade de acesso a estes. E também
se constituíam em fator preponderante as condições econômicas dos colonos,
pois geralmente quem chegava com recursos para adquirir as terras era o
migrante. Devia-se comprovar a posse, porém a lei não previa o despejo até
1919, mas sim a demarcação e em caso da não comprovação deveria ser paga
a demarcação.
Situações de posse de terras nas quais se verifica constante mudança de
proprietário, além da falta de comprovantes para as sucessivas transferências.
Comprovantes de compra era um quesito importante na época, pois sua
falta poderia acarretar na perda da propriedade ou a legitimação somente
mediante comprovação dos comprovantes estabelecidos na lei de posses.
Mesmo estando o processo prescrevendo uma legislação pós-posse mediante
comprovação de morada efetiva e o estabelecimento no local por mais de vinte
anos, em muitos casos desconsiderava a lei, evidenciando-se o comércio de
lotes. Se a concessão não constava em livro respectivo no Arquivo Público, na
falta do título de propriedade, o caminho para a legitimação deveria ocorrer
observando o Regulamento de Terras de 10 de agosto de 1922.
O Regulamento de Terras de 10 de agosto de 1922 previa legitimação às
posses anteriores a 15 de novembro de 1922 mediante comprovação de cultura
efetiva, morada habitual do posseiro e observação do prazo para requerer a
legitimação. Em caso contrário, poderia ser utilizado o recurso de compra. A
partir do estabelecimento da lei de 1922 ocorreu a busca pela legalização de
posse. O hábito da legalização não era uma prática comum nos primórdios da
ocupação (cf. IOTTI, 2001; JACOMELLI, 2004).
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Havia teias da organização do poder público. Petições de posse de terras
tramitavam por várias instâncias do poder. Para efetuar a legalização de terras
cabia a Diretoria de Terras e Colonização estudar a solicitação dos colonos e
nacionais através das documentações enviadas pela Comissão.O processo de
legalização das terras requeria a observação de todo um aparato de regras,
normas e o tramitar por vários setores administrativos, tornando o processo
moroso e nem sempre eficiente. Taxar a posse e a transmissão de terra era uma
alternativa eficiente para obter recursos para o estado investir em projetos.
Porém, a preferência por colocar o mais rápido possível o colono imigrante, em
terras devolutas, para produzir matérias-primas, pagar impostos e se tornar
agente de valorização das terras era nítido.
O decreto de nº 3.091 de 22 de janeiro de 1923 indica a importância do
controle e a cobrança da dívida ativa. Era preciso regulamentar e viabilizar o
comércio de terras ainda disponíveis no estado do Rio Grande do Sul. Nesse
sentido, para evitar fraudes, era necessário conduzir o processo a partir da via
oficial, evitando as ocupações espontâneas.
O governo desenvolveu o programa oficial de colonização que tinha
como característica a comercialização de pequenos lotes rurais, mas também
a legalização das posses dos nacionais e outros, a observância da legislação
em relação ao nativo e a fiscalização da região em termos da ocupaçãodesocupação e exploração dos recursos naturais, além da demarcação dos
lotes. Nessa perspectiva, era pertinente ter o controle sobre as concessões,
sobre os pagamentos, sobre a dívida ativa dos lotes. Ainda, cabia a ela a
efetivação de estudos para a implantação de povoados e a exploração de
recursos naturais de forma a gerar receitas para o estado.Porém, as propostas
de colonização continuaram sendo encher as colônias com colonos bons,
trabalhadores, colonos estrangeiros, polacos, russos, italianos, entre outros.
Por fim, no lucrativo comércio ilegal de terras, o colono era fraudado,
enganado, tendo posteriormente de legalizar suas posses pagando o devido ao
estado, mas também podia ser um fraudador das negociações de terras. Nessas
transações não havia documentos comprobatórios de compra de venda.
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RELAÇÕES ENTRE INDÍGENAS, CABOCLOS, COLONOS E O ESTADO
NA FORMAÇÃO DA PEQUENA PROPRIEDADE NO NORTE RIOGRANDENSE1
Kalinka de Oliveira Schmitz2

Introdução
A formação da pequena propriedade agrária no Norte do Rio Grande do
Sul não se deu de forma simples, ou por apenas um grupo social, ao contrário,
envolveu indígenas, caboclos e colonos e a atuação do Estado, via Comissão
de Terras, na configuração e legitimação da propriedade agrária.3
A discussão teórica e metodológica pauta-se na História Regional, que
possibilita uma maior compreensão dos objetos de estudo tratando-se de
um recorte menor em um contexto macro, permite aprofundar a análise de
suas características e especificidades, dando a ver o que há de particular
para responder às grandes problemáticas colocadas. A região como objeto de
estudo não necessariamente precisa ser a região delimitada politicamente na
atualidade. Assim, há várias possibilidades para tal recorte, que são definidas
principalmente pela problemática pensada pelo historiador – a sua pergunta
–, bem como das fontes que o mesmo utilizará. Para o trabalho em questão,
compara-se a atuação e as ações das Comissões de Terras e Colonização (CTC)
de Passo Fundo e de Palmeira das Missões na grande região Norte do Estado
na primeira metade do século XX, no que se refere ao processo de colonização,
envolvendo a relação do Estado com/entre os indígenas, caboclos e colonos.
Ressalte-se que no final do século XIX, esse espaço já era habitado pelos
indígenas e caboclos, enquanto os colonos passaram a ser alocados na região
pela questão da economia, uma vez que tal como na região das colônias velhas,
ali também havia o interesse que essa população se assentasse em pequenas
propriedades rurais para que se tornassem capazes de produzir excedentes,
para que integrassem o mercado interno, além de completar o povoamento do
Estado. Isso faz com que surja uma sociedade formada por esses grupos, com
suas diferenças e consequentes conflitos por conta dos interesses semelhantes,
seja permeada por agitações resultantes das alterações da propriedade agrária,
que até hoje é contestada.
1

Este artigo é parte do projeto de mestrado, o qual se encontra em fase inicial.
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Mestranda do Programa de Pós-Graduação em História pela Universidade de Passo Fundo,
sob orientação da professora Dra. Rosane M. Neumann. Bolsista Capes pelo projeto
“Bases históricas dos conflitos agrários contemporâneos no norte do Rio Grande do Sul
e Oeste de Santa Catarina: indígenas, quilombolas e pequenos agricultores”. E-mail para
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Define-se por colono, segundo o Dicionário da Terra (2005, p. 102) aquele que é “membro
de uma colônia, pequeno proprietário, trabalhador agrícola, principalmente imigrante
ou descendente deste”. Já o caboclo entende-se, de acordo com Gerhardt (2013), como
resultado da condição sociocultural do meio em que vive, sendo o homem pobre, pequeno
lavrador posseiro, que vive da economia de subsistência.
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O Norte do Estado é a região do objeto de estudo deste trabalho, pela
comparação que será realizada entre as duas comissões já citadas, e pelo
fato de que foi a última região do Estado a ser plenamente colonizada e que,
por conta da política migratória, é formada majoritariamente por pequenas
propriedades agrícolas. Esse estudo pode ser interligado ao todo do Estado
para compreender como ocorreu a transformação da propriedade agrária em
pequenas frações de terra, diferentemente do ocorrido nas outras regiões que
formam o Rio Grande do Sul.
Essa interligação é necessária para compreender a conformação
econômica e social das diferentes áreas, visto que os espaços são formados e
alterados conforme a temporalidade se desenvolve, assim sendo, é necessário
que se tenha em mente que a questão agrária do Estado foi formada em
diversos períodos históricos e por distintas situações políticas que interferiram
diretamente nesse assunto. Quando se iniciou a onda migratória saída da
região das colônias velhas em busca de novas terras férteis, decorrente do
grande aumento populacional, o excedente rumou para o Planalto, num
processo denominado por Jean Roche (1969) de enxamagem. Ocorre, porém,
que essa área já se encontrava habitada tanto por povos indígenas quanto por
caboclos, que mesmo sendo de alguma maneira atingida pela formação dos
grandes latifúndios, ainda possuíam espaço relativamente suficiente para seu
sustento e desenvolvimento.
Mesmo conseguindo sobreviver entre a formação de latifúndios na região
Norte, os indígenas ainda enfrentavam outra questão, apontada por Telmo
Marcon, pois “na visão da Coroa, a presença indígena não se constituía em
ocupação efetiva dos territórios” (1994, p. 65). Assim, não eram reconhecidos
como proprietários das terras em que viviam o que abria margem para ser
marginalizados, o mesmo ocorrendo com os caboclos, os quais o governo
também não reconhecia como proprietários de terras, já que não possuíam
um título de propriedade, e não serviam aos propósitos do governo como os
colonos serviam.

A alteração na propriedade da terra
A modificação no acesso à/e propriedade da terra, verificado no Norte
Rio-grandense na virada do século XIX e primeiras décadas do século XX pelas
populações já estabelecidas na região, com a chegada maciça de novas levas
populacionais e a consequente intensificação da mercantilização da terra, com
a alteração do estatuto da propriedade, é comparável, dadas as diferenças, ao
processo ocorrido no mundo camponês da sociedade inglesa do século XVIII,
estudado por E.P. Thompson em seu livro Costumes em Comum (1998).
No seu estudo, Thompson discorre sobre os efeitos que o fim das terras
comunais e consequente privatização agrária – política dos cercamentos –
geraram na camada camponesa. Numa sociedade em que não havia legislações
específicas para a propriedade da terra, o que prevalecia era o costume que
vinha desde tempos antigos. É importante ressaltar que o cercamento ia
de encontro com o costume vindo dos tempos feudais, nos quais o conceito
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principal não era a propriedade em si, mas o direito ao acesso e as obrigações
da população com a terra e ao senhor feudal.
No Brasil, mesmo não possuindo um costume tal qual a Inglaterra,
inicialmente havia apenas a lei sesmarial, mas que mesmo tendo prérequisitos para que a posse da sesmaria fosse de fato legitimada, estes não
eram cumpridos, uma vez que a simples posse de um documento o legitimava
frente à sociedade, se tornando então uma espécie de costume. Isso se deve
ao fato de que a concessão da carta sesmarial tinha tamanha importância
que até recentemente se utilizava a carta de concessão como marco inicial da
ocupação da terra, principalmente para serem utilizados em litígios sobre áreas
(MOTTA, 2004). No Brasil, incialmente, na hora de conceder uma sesmaria,
não era levado em conta se havia ou não a presença de posseiros nas terras
que comporiam a sesmaria. Esse fato poderia gerar posteriormente processos
envolvendo os antigos posseiros e a pessoa que tinha ganhado a concessão.
Já na Inglaterra, o costume das terras comunais era utilizado por
todo o país tendo, porém, especificidades de aplicação em cada paróquia.
Percebemos, portanto, que por se tratar de um costume oral, era algo que
se moldava conforme as características de cada região. Esse costume era
interligado com o Direito Consuetudinário; ocorria, portanto, uma junção dos
tribunais consuetudinários com o costume oral. Isso foi se alterar apenas
quando do início da privatização da terra, onde quem não possuía recursos
para legitimar áreas ficavam à mercê dos que passaram a ter as terras como
suas propriedades, aumentando ainda mais a dificuldade de manter um
sustento, pois os cercamentos os privavam do acesso a fontes de água e de
pastagens para seus animais.
Em 1922, no Brasil, foi o ano do término do sistema de sesmarias. Desde
então, até 1850, houve um hiato sem legislação agrária, quando predominou
a posse. O apossamento poderia ser realizado tanto por pessoas proprietárias
já de grandes áreas, como também por caboclos e indígenas. Com a Lei de
Terras de 1850, a posse da terra era concedida apenas por meio da compra
ou herança, iniciando dessa maneira a privatização agrária no país, e
consequentemente excluindo do acesso à propriedade agrária os indígenas
e caboclos, que muitas vezes não tinham conhecimento das novas normas
em vigor, além de poderem ir contra interesses de pessoas mais abastadas,
que não se abstinham de interpor nos processos abertos por indivíduos de
camadas mais baixas, apenas para aumentar a sua propriedade.
A situação de indígenas e caboclos quanto à propriedade da terra já era
precária por ter que disputá-la contra grandes latifundiários, e se agravou
com a chegada de colonos imigrantes da Europa. Esse confronto de interesses
pela posse de terra, que já se dava na região das colônias velhas desde o
início da colonização, ocorre também quando a colonização se volta para o
Planalto do Rio Grande do Sul. O fato dos colonos serem brancos, e contarem
com o apoio do governo para que concluíssem o projeto de povoamento do
Estado, contribuiu para que tivessem uma predileção para a formação da
propriedade privada. Dessa forma, os dois grupos de presença mais antiga na
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região acabaram por serem ainda mais excluídos e preteridos para a formação
da pequena propriedade.
Os indígenas passaram então a serem alocados em locais determinadas
pelo governo, onde teriam uma área para si, enquanto liberavam terras para
a criação de lotes coloniais, Marcon ressalta isso ao afirmar que “na medida
em que a colonização avançou, foi necessário criar os aldeamentos indígenas,
em vista da liberação das terras e também para se evitarem conflitos” (1994,
p. 89).
Já os caboclos ou nacionais formaram grande parte do contingente de
posseiros e intrusos presentes posteriormente tanto em terras públicas quanto
em terras de particulares; nos relatórios da Comissão de Terras e Colonização
de Passo Fundo, é recorrente a citação da presença de intrusos. Aliás, a ideia
de intrusão foi, conforme Silva (2008), elaborada após o início da discriminação
das terras públicas e privada, com as comissões de verificação de posse, no
início do século XX. Cabe ressaltar que não só elementos nacionais praticavam
a intrusagem; também houve casos de intrusagem praticadas por colonos
descendentes de europeus. Um exemplo de que a intrusão foi praticada tanto
por caboclos, quanto por colonos é o relatório nº 95, elaborado pela Comissão
de Terras em 1926, o qual aponta que
Na também urgência em demarcar-se as terras das margens do rio Camargo
– divisa entre Soledade e P. Fundo – que estão sendo tomadas por intrusos
de origem italiana, e as do lugar denominado Gramado do Xavier em Santa
Cruz, onde é constante a dúvida entre intrusos antigos de origem nacional
e intrusos modernos de origem estrangeira.4

É possível perceber no Relatório o quanto a questão da intrusagem é
complexa, justamente por não ocorrer apenas em um período, mas sendo
um processo de média/longa duração percebido quando o relatório divide a
intrusão em dois momentos, a primeira com intrusos antigos, e a posterior com
intrusos modernos, já que havia a presença de colonos de origem estrangeira.
Dessa forma, esse processo de intrusão em terras públicas ou privadas era
tratado com atenção pela Diretoria de Terras e Colonização (DTC); Silva
(2008) destaca que Carlos Torres Gonçalves – diretor da DTC – defendia que o
governo estadual deveria focar os investimentos gastos na introdução de novos
imigrantes, na organização das colônias já criadas, ou mesmo na localização
dos nacionais e na regularização da população intrusa existente no Estado.
A presença também de estrangeiros e descendentes de estrangeiros na
intrusão demonstra que, apesar de ser o elemento colono o que recebia mais
suporte do governo estadual, nem toda a população originária da imigração
obteve sucesso e conseguiu manter sua propriedade, ou mesmo expandi-la; e
como não possuíam condições de adquirir legalmente novos lotes, e nem para
voltar para o país de origem, não lhes restava alternativa a não ser passar a
intrusar áreas, tal como os nacionais já faziam. O que indica que também uma
parte dos colonos, que em tese possuíam mais apoio do governo estadual não
4

AHR. Comissão de Terras e Colonização de Passo Fundo. Livro Ofícios Expedidos 1926.
Relatório da Comissão de Terras, n. 95, de 19 de julho de 1926, fl. 130-131.

407

MIGRAÇÕES HISTÓRICAS E RECENTES

SUMÁRIO

conseguia se estabilizar, restando então, a alternativa de se voltar à situação
de intruso.
Todavia, os colonos não intrusaram apenas terras do Estado e de
particulares; após a demarcação dos aldeamentos indígenas que, teoricamente
era uma área apenas para uso dos indígenas, ocorreu também a intrusão de
colonos nessas reservas. É essa intrusão de colonos em terras demarcadas
que será o estopim para os conflitos posteriores que surgiram nessas áreas
(MARCON, 1994).
Outro exemplo de como elementos de origem estrangeira também
poderiam intrusar terras é uma lista de glebas intrusadas presente no
Relatório nº 25, de 9 de fevereiro de 19295. Esse relatório trata de um possível
acordo entre o Estado e a Companhia Colonizadora Rio-Grandense, onde, lotes
demarcados pela companhia, mas que haviam sido intrusados fosse entregue
ao Estado, enquanto este indenizaria a companhia com outras áreas de terra,
relativas à quantidade intrusada. Após discutir o caso, é apresentada então
a lista da área que fora entregue por Alberto Schmidt e/ou a Companhia
Colonizadora Rio-Grandense ao Estado; essa área era se localizava no 10º
Distrito de Passo Fundo.
Ao analisar os dados, é encontrado um total de 62 lotes intrusados,
correspondentes a 1.582 hectares. Destes, 27 lotes (43,54%) não possuíam
indicação de quem era o intruso; 22 lotes (35,48%) eram intrusados por
luso-brasileiros, e 12 lotes (19,35%) eram ocupados por intrusos de origem
europeia, e em apenas 1 caso (1,63%) consta apenas o primeiro nome. Um
dado curioso é justamente que a maior porcentagem de glebas intrusadas
na relação estudada não possui identificação de quem era o agente intruso;
enquanto que em apenas um caso aparece apenas o primeiro nome da
pessoa, não sendo assim possível identificar a origem étnica do mesmo. Após
análise dos dados sobre a origem do intruso, é possível concluir que apesar
de a maior parte dos lotes identificados serem ligados a indivíduos de origem
luso-brasileira, a porcentagem de intrusos de origem europeia também é
significativa; já que os mesmos ou seus antepassados haviam chegado ao
país para serem proprietários de suas terras, tal como é possível identificar
em alguns documentos oficiais. A falta de identificação da maior parte dos
lotes dificulta uma análise mais detalhada sobre quem eram os elementos
que formavam a massa de intrusos presentes numa área que estava sendo
pensada para o assentamento de colonos.
Houve ainda dois casos em que apenas parte de um lote havia sido
intrusada. No geral, portanto, os lotes apresentavam variedade de tamanhos,
sendo que a área mínima dos lotes relacionados era de 24,2 hectares, e a
máxima de 40,5 hectares; indo assim, de pouco menos da área comumente
demarcada para os lotes coloniais no Planalto, a alguns hectares a menos
do necessário para completar dois lotes de 25 hectares – que era o tamanho
padrão das colônias na região –. Com esses dados, podemos supor que o
5

AHR. Comissão de Terras e Colonização de Passo Fundo. Livros Ofícios Expedidos 1929.
Relatório da Comissão de Terras, n. 25, de 9 de fevereiro de 1929, fl. 31-33.
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processo de intrusagem possa ter ocorrido antes das demarcações dos lotes
pela empresa colonizadora, já que os mesmos não possuíam um tamanho
uniforme.
Há ainda no mesmo relatório, outros dois casos de lotes demarcados
que acabaram sendo intrusados, e, portanto, reservados ao Estado. No
primeiro caso – rápida menção –, o Estado havia adquirido 5,815 hectares de
Miguel Matte e sua mulher no município de Soledade; já no segundo caso a
firma envolvida era novamente a Companhia Colonizadora Rio-Grandense e
Alberto Schmidt. Nesse caso, os lotes – algo em torno de 140 a 150 glebas – se
localizavam na colônia 15 de novembro, no 3º Distrito de Cruz Alta, porém,
não havia em anexo lista referente aos ditos lotes que seriam entregues ao
Estado6.
De qualquer maneira, apesar das disparidades para a obtenção legal da
posse da terra, esses três grupos ainda possuíam diferenças econômicas. O
colono era o elemento que mais possuía capital relativamente em comparação
aos outros dois grupos e isso contribuiu para acentuar as diferenças.
Os indígenas, porém, foram os que mais sofreram com o avanço da
colonização. Olkoski afirma que “a constante invasão das terras indígenas e
a expropriação dificultaram a sobrevivência indígena nos toldos e o modo de
vida do índio foi se modificando” (2003, p. 12). Já os caboclos, eram vistos
como um grupo que mediante contato com os colonos, poderia ter sua técnica
agrícola desenvolvida, já que se acreditava que os colonos trariam técnicas
modernas de cultivo, contrastando com o modo rudimentar dos caboclos
trabalharem a terra.
Essa ideia de que o contato entre caboclos e colonos seria benéfico para
ambos os grupos está presente também no relatório nº 21 de julho de 1907,
redigido pelo chefe da CTC de Passo Fundo7, onde ele demonstra preocupação
em resolver legalmente e o quanto antes a questão da intrusagem, já que,
segundo ele, caso os posseiros intrusos fossem simplesmente desalojados
das terras que ocupavam, eles iriam ocupar outras áreas devolutas, apenas
alterando de lugar o problema.
Na região em questão, havia o interesse do Estado em criar uma colônia,
já que segundo a Comissão, era uma área muito fértil. Contudo, além de
afirmar que apenas a retirada dos posseiros não resolveria o problema, o chefe
da Comissão, ciente do interesse em se criar ali uma colônia, sugere que essa
seja mista, ou seja, recebesse tanto colonos vindos de outras áreas do Estado,
quanto também alocasse de forma definitiva os posseiros que ali já residiam,
dando a quem já se encontrava ali, a posse definitiva da terra ocupada.
Esse posicionamento do chefe da Comissão demonstra como o pensamento
positivista estava presente nos órgãos públicos, já que se acreditava que o
6

AHR. Comissão de Terras e Colonização de Passo Fundo. Livros Ofícios Expedidos 1929.
Relatório da Comissão de Terras, n. 25, de 9 de fevereiro de 1929, fl. 31-33.

7

AHR. Comissão de Terras e Colonização de Passo Fundo. Livro Alfabético 1907 a 1908.
Relatório do chefe da Comissão, n. 21, julho de 1907, fl. 28-42.
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contato entre caboclos e colonos contribuiria para o desenvolvimento social
dos nacionais, indo além de apenas uma possível troca de técnicas de trabalho
agrícola; além do que, assentando os nacionais ali, a intrusagem em outras
áreas seria coibida.
Essa postura do chefe da Comissão frente à questão da intrusagem
em uma área que seria destinada para o assentamento de colonos difere dos
outros casos vistos, principalmente por, além de dissertar sobre a questão –
como os casos anteriores –, o mesmo propõe uma medida para que isso seja
resolvido de forma rápida.
A presença de capital na área rural interferia na dinâmica do local, além
de ser um elemento divisor entre quem possuía capital e quem não o possuía.
Braudel (2009) no segundo volume de sua obra Civilização material, economia
e capitalismo, discute a questão da presença e do surgimento de um capital
agrário e suas implicações. O autor discute a questão de como a terra era um
investimento seguro para a manutenção do capital, além de conferir status
social à quem a possuísse, ao mesmo tempo que gerava a exclusão da parte
da sociedade rural que não possuía meios para competir com o capital urbano
– que iniciou as investidas no campo.
É possível então traçar um paralelo entre a obra de Braudel e de
Thompson. Enquanto a obra utilizada aqui de Thompson trata das questões
de direito e política que rodeavam a questão do cercamento das terras na
Inglaterra, e como isso prejudicava a população campesina que não possuía
meios para se impuser e conservar o seu direito de acesso a terra para sua
subsistência, a obra de Braudel trata da interferência direta do capital nas
mudanças agrárias, e como essa interferência afetou as camadas pobres do
campo. Além disso, competindo com a entrada do capital no cenário rural,
havia ainda a relação dos camponeses com seus senhores.
A especulação agrária foi também um resultado da entrada de capital
no campo. A presença de um capitalismo na área rural estimulava isso. Assim
como no recorte espacial utilizado pelo autor, na região delimitada nesta
pesquisa, desenvolveu-se também uma especulação. Inicialmente com os
grandes latifundiários e a formação das grandes fazendas; posteriormente,
com o início da colonização, o preço da terra teve aumento substancial por
conta da ação de empresas de colonização e mesmo de indivíduos na compra de
terras e posterior divisão em lotes para que fosse realizada a venda a colonos.
Ao mesmo tempo em que existia (tal como até hoje ocorre) a estreita
relação campo/cidade, com as necessidades que uma suprimia à outra, os
camponeses eram conservadores com alterações vindas dos centros urbanos,
tais como uma economia de mercado.
Com o passar do tempo, ocorreu a integração da produção dos camponeses
com a economia urbana, iniciando então “uma divisão das tarefas e das
funções, a instauração de uma cadeia capitalista de exploração” (BRAUDEL,
2009, p. 231). A inserção de capital no mundo rural alterou o trabalho dos
camponeses.
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Na relação entre caboclos e colonos ocorreu algo semelhante; mesmo o
caboclo sendo o ocupante mais antigo (juntamente com o indígena), ocorreu a
sua exclusão para o assentamento de colônias formadas por colonos. Muitas
vezes, porém, o colono recorreu aos serviços de caboclos para que conseguissem
mais braços para a conclusão de trabalhos; assim, ao mesmo tempo em que
ocorre profunda modificação na propriedade agrária, surgem novas relações
de trabalho entre quem já habitava a área e os novos moradores.
Portanto, ao invés de ocorrer um êxodo para centros urbanos para
trabalhar em fábricas, tal como ocorreu na Europa durante o processo de
industrialização, no Rio Grande do Sul houve um rearranjo de trabalho no
campo. Um motivo que pode ser levado em consideração para que não houvesse
um êxodo do grupo prejudicado pela chegada de nova população, era que,
naquele momento histórico, a região era distante de centros que poderiam
oferecer ocupações urbanas, e havia dificuldade de transportes, não restando
alternativa a não ser se integrar e trabalhar com os colonos recém-chegados.
Os indígenas não chegaram inicialmente a ceder o seu trabalho aos
colonos em troca de salário, ou mesmo de alimentos e outros produtos. Porém,
os aldeamentos recebiam poucos recursos do governo, o que fazia com que
ocorresse a exploração da madeira e o arrendamento de terras para terceiros.
Juntamente a isso, os indígenas passaram a criar uma “dependência em
relação ao poder público e/ou da prestação de serviços aos colonos próximos
dos toldos” (OLKOSKI, 2003, p. 12), isso em decorrência da alteração de seu
modo de vida, ocasionado na redução de seu espaço físico, e afetando também
o modo como conseguiam seus alimentos, já que o espaço para caça e pesca
eram reduzidos, e os mesmos tinham que trabalhar em troca de alimentos ou
de dinheiro para comprá-los.
Os camponeses ingleses estudados por Thompson além de terem
sido prejudicados pelos cercamentos e tudo que isso implicava para a sua
sobrevivência, também tinha que conviver com períodos de pouca colheita,
onde o alimento rareava. Apesar de várias revoltas e protestos contra a
alteração do costume e da privatização da terra, nada puderam fazer para
impedir esse movimento que os excluía do uso da terra para seu sustento.
Não tendo mais terras onde produzir seus próprios alimentos, passaram
a ser mais dependentes de moleiros e padeiros, que por sua vez, colocavam o
preço que bem entendessem nos produtos, e ainda priorizavam a exportação
dos alimentos. Isso provocou revolta tanto na população urbana quanto na
população camponesa da Inglaterra, e gerou vários motins da fome, onde a
população se levantava contra fazendeiros e comerciantes que inflacionavam
o produto para seus compatriotas enquanto exportavam o produto por um
preço menor.

Conclusão
Percebe-se que a alteração da configuração agrária na Inglaterra
discutida por Thompson gerou vários conflitos – principalmente pela questão
do uso da terra para sobrevivência – onde se opunham os beneficiados e
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os negligenciados pelas alterações estatutárias da posse da terra. Onde se
opunha a questão do direito antigo de usufruir da terra e de seus recursos com
novas leis onde quem não possuía meios econômicos, não possuía o direito de
trabalhar a terra, nem de ser seu proprietário.
Na região de estudo deste trabalho, porém, não houvera naquele
momento grandes conflitos entre os que haviam sido marginalizados (caboclos
e indígenas) e os que chegaram para ocupar esse lugar com respaldo do
governo estadual (colonos). Contudo, com o passar das décadas, a tensão
entre indígenas e agricultores foi tomando forma enquanto o primeiro grupo
passava a requerer áreas para si, que haviam sido vendidas a colonos quando
do movimento de colonização, ou estes últimos havia se tornados intrusos
nos aldeamentos indígenas. Assim, deu-se forma para os conflitos agrários
contemporâneos que acontecem ainda em vários municípios do Norte do Rio
Grande do Sul.
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RESTRIÇÕES ÀS IMIGRAÇÕES NOS EUA: A (IN)CONSCIENTE
POLÍTICA DE DONALD TRUMP
Mateus Dalmáz1
Eduardo Schmitz2
Fernanda C. W. Sindelar3

Introdução
Em um cenário externo marcado pela interdependência4 entre os atores
internacionais, dinâmica dentro da qual se inserem diferentes possibilidades
de equilíbrio de poder, chama a atenção o conjunto de medidas anunciadas
pelos EUA em 2017. Ao invés do multilateralismo recorrente da política
externa estadunidense, especialmente após a Guerra Fria, o governo de
Donald Trump vem se caracterizando por atitudes unilaterais em torno de
temas que dominam a agenda internacional, como o das imigrações. A este
respeito, desde fevereiro o governo americano assinou ordens executivas,
entre elas: proibição da entrada de cidadãos de sete países – Iraque, Síria,
Irã, Sudão, Líbia, Somália e Iêmen – por três meses com repercussão negativa
no exterior (como a reação iraniana de proibir a entrada de americanos no
país) e nos EUA (com protestos da sociedade civil e a suspensão da ordem por
parte de um juiz federal); e aprovação de medidas para reforçar o combate
aos imigrantes, praticamente tornando-os ilegais e passíveis de deportação,
gerando protestos, greves e manifestações públicas diversas. Com o objetivo de
analisar a política norte-americana quanto às imigrações e problematizandose a respeito de seu impacto nas Relações Internacionais, sustenta-se a
hipótese de que o governo Trump, ao restringir as imigrações, constrói um
equilíbrio inconsciente de poder, uma vez que a unilateralidade das decisões
abre espaço para rearranjos de atores direta e indiretamente ligados ao tema,
como os países islâmicos citados, contrários às restrições, e a comunidade
internacional (Estados, organizações, sociedade civil), fiadora de um ideário
liberal. Utiliza-se o conceito de equilíbrio de poder proposto por Hedley Bull
(2002) e a metodologia de análise de textos, inserindo-os no contexto em que
foram produzidos, conforme proposto por Ciro Cardoso e Ronaldo Vainfas
(2007).
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Política de imigração do governo Trump
A compreensão da política de imigração de Donald Trump passa pela
corrida presidencial para a Casa Branca, em 2016. Um dos pontos principais
de campanha eleitoral do partido Republicano foi a promessa de acabar com a
imigração ilegal e proteger os Estado Unidos (EUA) dos radicais islâmicos. Para
tanto, Trump afirmou em inúmeros discursos que iria fortificar a fronteira com
o vizinho do sul, o México, aumentar o número de patrulheiros na fronteira,
construir um muro e deportar pessoas ilegais. Também salientou que protegeria
os EUA dos radicais islâmicos, reforçando a luta contra o terrorismo dentro
e fora do país. Tais promessas agradaram boa parte do eleitorado de classe
média, de maioria branca, que trabalha no campo ou na indústria. Trata-se de
uma parcela da sociedade que atribui aos imigrantes ilegais e aos refugiados
muçulmanos a culpa pela insegurança interna. Mesma visão é a de Donald
Trump, que ainda acrescentou em sua campanha eleitoral que a imigração
acaba com empregos, reduz salários, sobrecarrega escolas e hospitais, além
de estar vinculada ao tráfico de drogas, à criminalidade e, finalmente, aos atos
de terrorismo5. Para Trump, os refugiados muçulmanos seriam uma espécie
de “cavalo de Tróia” na América, a partir do qual a insegurança se instalaria
na região (KAHL, BRANDS, 2017).
Uma semana após a posse na Casa Branca, em vinte de fevereiro de 2017,
Donaldo Trump emitiu Ordens Executivas (OE) que, se por um lado foram
coerentes com os discursos da campanha eleitoral, por outro representaram
uma mudança na geopolítica tradicional americana. Esta era a de participação
dos EUA nos fóruns internacionais como importante interlocutor de temas da
agenda internacional (como a sustentabilidade, a ecologia, o desenvolvimento,
os direitos humanos e as ações humanitárias) e de discursos favoráveis à
liberalização de mercados em consonância com a globalização6. Em seu
discurso de posse, Trump trouxe o slogan American First (América primeiro)
que, segundo o periodista do El País, Marc Bassets, repercutiu de maneira
negativa ao redor do mundo por ser “...um slogan nacionalista e protecionista,
contrário à globalização” (BASSETS, 2017). Nesse contexto é que são assinadas
inúmeras OE, três delas referentes à política de imigração e de refugiados. A
primeira, intitulada “Melhoria da Segurança das Fronteiras e da Imigração”
traz em seu conteúdo que:
A segurança nas fronteiras é extremamente importante para a segurança
nacional dos Estados Unidos. Os estrangeiros que entram ilegalmente
nos Estados Unidos sem inspeção ou admissão representam uma ameaça
significativa à segurança nacional e à segurança pública. Tais extraterrestres
não foram identificados ou inspecionados por oficiais federais de imigração
para determinar sua admissibilidade para os Estados Unidos. O recente
aumento da imigração ilegal na fronteira sul com o México colocou uma
pressão significativa sobre os recursos federais e sobrecarregou as agências
5

Entendido como agressão ao direito natural do indivíduo em nome do radicalismo religioso
(pró-islâmico) e político (anti-EUA).

6

Aqui tratada como redes mundiais de interdependência que não implicam homogeneização
e universalidade (NYE, 2009).
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encarregadas da segurança das fronteiras e da imigração, bem como as
comunidades locais nas quais muitos dos estrangeiros são colocados (THE
WHITE HOUSE, 2017).

A OE prevê uma série de medidas para a “construção imediata de um
muro físico na fronteira sul, monitorado e apoiado por pessoal adequado para
prevenir a imigração ilegal, o tráfico de drogas e de seres humanos e os atos
de terrorismo” (THE WHITE HOUSE, 2017). Também autoriza a guarda da
fronteira a deportar pessoas sem passar pelo processo legal, não levando em
consideração os procedimentos padrões e autorizando qualquer funcionário
ou oficial dos EUA a prender e investigar pessoas que estejam legalmente no
país, abrangendo ainda mais o combate aos imigrantes ilegais. A OE pretende
ampliar a lei que estipulava que qualquer pessoa flagrada como ilegal nos EUA
em menos de duas semanas e de 160 quilômetros da fronteira fosse repatriada
para seu país de origem. A nova ordem aumenta os limites geográficos da
repatriação, sendo assim, todo imigrante ilegal que for pego nos EUA será
repatriado automaticamente. Segundo a revista Foreign Policy, a tolerância
zero aos imigrantes faz com que, em vez de 800.000 pessoas acusadas e com
ficha criminal, serão de duas a três milhões ou talvez onze milhões no atual
governo (PAZ, GRAMER, 2017). Em entrevista à rede de televisão CBS, o
presidente Trump afirmou que “o que iremos fazer é pegar essa gente que
é criminosa e tem fichas criminais, membros de gangues, traficantes, que
totalizam dois, talvez três milhões. E vamos tirá-los do país ou fazer com
que sejam presos” (PRESSE, 2016). Este discurso deixa claro que o atual
governo não se importa com os dados oficiais da migração. Atualmente os EUA
contam com uma população estimada de mais onze milhões de imigrantes
ilegais. Segundo o Instituto de Políticas de Migração (MPI), aproximadamente
880.000 são pessoas que têm ficha criminal (KAHL, BRANDS, 2017). Para a
implementação da OE, especula-se que sejam contratados mais cinquenta mil
novos fiscais de alfândega. Além disso, Trump pretende mandar os imigrantes
ilegais latinos americanos para um centro no México, enquanto aguardam
a deportação para seu país de origem, e que o governo mexicano pague a
construção do muro que está orçado em mais de 1,5 bilhão US$ (HUDSON,
2017).
A Ordem Executiva gerou uma onda de protestos na sociedade civil
estadunidense. O presidente do México, Enrique Peña Nieto, cancelou sua
visita à Casa Branca, descartou a possibilidade de pagamento pela construção
do muro e anunciou que converterá as cinquenta embaixadas mexicanas nos
EUA em centros de defensoria pública para proteger cidadãos mexicanos, algo
que fez as relações EUA-México alcançarem um ponto crítico (PAZ, GRAMER,
2017).
Mesmo recebendo inúmeras críticas, o governo Donald Trump, no dia
27 janeiro, assinou mais uma Ordem Executiva (número 13769: “Protegendo
a Nação de Entrada Terrorista Estrangeira nos Estados Unidos”), cuja
justificativa e objetivo assim foram expressos:
O processo de emissão de vistos desempenha um papel crucial na detecção
de indivíduos com laços terroristas e impedindo-os de entrar nos Estados
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Unidos. A fim de proteger os americanos, os Estados Unidos devem garantir
que os admitidos neste país não têm atitudes hostis em relação a ela e seus
princípios fundadores (THE WHITE HOUSE, 2017).

Na prática a OE proíbe por três meses a entrada de imigrantes de sete
países de maioria muçulmana. São eles: Iêmen, Irã, Iraque, Líbia, Síria, Somália
e Sudão. Mesmo viajantes com visto foram proibidos de imigrar. Logo após
assinatura, cerca de cem a duzentas pessoas foram detidas nos aeroportos
(OPERA MUNDI, 2017b). Houve repercussões negativas dentro e fora dos
EUA. Internamente, juízes federais de Nova York, Virgínia, Massachusetts,
entre outros estados, com apoio de senadores e diplomatas, alegaram
inconstitucionalidade e violação aos direitos humanos por parte do governo.
Externamente, as embaixadas estadunidenses dos países afetados alertaram
sobre o risco de refluxo nas relações bilaterais com os EUA, enfraquecendo
até mesmo a força dos EUA no combate ao Estado Islâmico no Iraque e na
Síria. O Irã proibiu a entrada de qualquer estadunidense no país, pois, “a
República Islâmica do Irã, para defender os direitos de seus cidadãos e até
que se solucionem todas as limitações insultantes dos Estados Unidos contra
os iranianos, aplicará o princípio de reciprocidade” (OPERA MUNDI, 2017a).
Outro país que reagiu à OE foi o Iraque, que bloqueou a emissão de vistos
para americanos, incluindo jornalistas, empresários e investidores. Os outros
países afetados apenas deram pronunciamentos expressando contrariedade,
já que a população proveniente de seus territórios foi taxada de criminosa e
terrorista. Houve problemas diplomáticos com aliados, como a Austrália, que
tem um acordo com os EUA de receber mais de três mil refugiados saídos
de zonas de conflito e que sentiu atingida pelas restrições aos imigrantes de
modo geral (OPERA MUNDI, 2017a).
Aqui se percebe que o uso do expediente da Ordem Executiva em
detrimento de uma medida negociada com o Congresso, de maioria republicana,
expressa um ato unilateral e personalista do presidente, abrindo espaço
para rearticulações no cenário externo como forma de reação às medidas
estadunidenses. Tal cenário poderia significar um desequilíbrio de poder nas
Relações Internacionais, já que sugere uma sucessão de ações coercitivas
entre os Estados. Contudo, conforme Hedley Bull (2002), “nenhuma potência
possui posição de preponderância absoluta e em condições de determinar a
lei para as outras” (p. 117). Isto é, por mais que o equilíbrio de poder entre
os atores internacionais estivesse ameaçado pela escalada de reações dos
Estados, a tomada de posição dos EUA acaba sendo contrabalançada pela
articulação da comunidade internacional contrária às medidas de Trump,
gerando um equilíbrio fortuito ou inconsciente. Em outras palavras, mesmo
não parecendo ser a intenção do governo Trump, as medidas nacionalistas de
restrição aos imigrantes não causam um unilateralismo, e sim, um equilíbrio
de poder nas Relações Internacionais.
Trata-se, vale salientar, de um equilíbrio de poder complexo, uma vez
que articula diversos atores internacionais, e não apenas dois, numa relação
bipolar. A diversidade de Estados envolvidos numa relação de interdependência
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traz dificuldades para a preponderância do Estado mais poderoso (neste caso,
os EUA). É o que considera Bull (2002) ao argumentar que,
Enquanto um equilíbrio de poder do tipo simples exige necessariamente
igualdade ou paridade de poder, o mesmo não acontece com um sistema
complexo. Com três ou mais potências competitivas a ocorrência de
grandes desigualdades de poder entre elas não coloca necessariamente
a mais poderosa em posição de preponderância, porque as outras têm a
possibilidade de se unirem contra aquela que tem mais poder (p. 122).

O equilíbrio fortuito (porque inconsciente) e complexo (porque envolve
vários Estados) tende a ser estável. Afinal, a busca pela paridade a partir
da articulação internacional como contrabalanço da ação agressiva de uma
potência faz com que esta busque o caminho do diálogo e do acordo, não
necessariamente o da guerra. Comparando o equilíbrio de poder simples e o
complexo, Bull é didático:
Em uma situação de equilíbrio de poder simples ou bipolar o único recurso
disponível para a potência que está perdendo posição é aumentar a sua
própria força, qual seja: no século XVIII, seu território e população; no século
XIX, sua indústria e organização militar; no século XX, sua tecnologia militar.
Como em uma situação de equilíbrio complexo há o recurso adicional de
explorar a existência de outras potências, absorvendo-as, fragmentando-as
ou aliando-se a elas, considera-se de modo geral que o equilíbrio de poder do
tipo complexo é mais estável do que o simples (2002, p. 122).

O governo estadunidense, assim, contribui para um reordenamento
externo fortuito, complexo e ainda assim estável. O nível de inconsciência
da política de Trump também pode ser verificado no foco do combate ao
terrorismo presente na última OE. Os países atingidos pela ordem não são os
que historicamente ameaçaram a segurança interna dos EUA (GONZALEZ,
2017). No 11 de setembro (2001), no atentado em Boston (2013) e na Califórnia
(2015), os terroristas eram provenientes da Arábia Saudita, do Egito, Emirados
Árabes e até dos próprios EUA. Outro ponto que expressa a falta de consciência
das ações de Trump é a porcentagem de refugiados que entram na América,
que é muito baixa e não representa bem uma ameaça: desde 1975 foram
admitidos 3,3 milhões de refugiados vindos de todos os países do mundo, uma
representação minúscula da sociedade norte americana:
Sobre os méritos, pensamos que a Ordem Executiva é uma política terrível
e autodestrutiva para enfrentar uma ameaça falsa. Como observou Michael
Morell, há pouca evidência de que refugiados ou imigrantes sejam ameaça
terrorista aos Estados Unidos - o verdadeiro risco é a radicalização caseira,
a qual a Ordem Executiva discriminatória pode contribuir (CHOLLET, et. AL
2017).

Há críticas feitas à segunda OE centradas na hipótese de que elas não
trariam maior segurança para os EUA: “A suspensão da migração legal de
sete nações de maioria muçulmana também corre o risco de complicar a
cooperação com parceiros antiterroristas em todo o mundo muçulmano (com
o Iraque sendo um caso notável)” (DE LUCE, 2017). Também pode acabar
atraindo mais membros para os grupos terrorista, já que, pouco menos de
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24 horas após a assinatura da Ordem Executiva, o Estado Islâmico começou
a explorar online a proibição da entrada de imigrantes islâmicos nos EUA,
fazendo propagandas de recrutamento e usando o tema da OE para gerar um
aumento no contingente de combatentes do grupo (FORTUNE, 2017).
Após as críticas negativas sofridas internamente, os inúmeros processos
judiciais e principalmente a pressão de militares de alta patente sobre a Ordem
Executiva intitulada “Protegendo a Nação da Entrada de Terrorista Estrangeira
nos Estados Unidos” (BUNCOMBE, 2017), o governo de Donald Trump assinou
em seis de março de 2017 uma nova OE, que não passa de uma reforma da
OE 13769, com o objetivo de diminuir os argumentos da oposição e o número
de processos jurídicos, e também para obter mais apoio dos militares (YE
HEE LEE, 2017). Uma das principais reformas da nova ordem foi retirar o
Iraque da lista de países cujos cidadãos eram proibidos de entrar nos EUA,
com a alegação de o governo iraquiano e as forças armadas daquele país
estavam “trabalhando junto com uma coalizão liderada pelos Estados Unidos,
o conflito em curso afetou a capacidade do governo iraquiano de proteger suas
fronteiras e identificar documentos de viagem fraudulentos” (THE WHITE
HOUSE, 2017). Já o Iêmen, o Irã, a Líbia, a Síria e a Somália continuaram na
lista. Outra reforma foi permitir que pessoas dos seis países citados que já
possuíssem visto poderiam ingressar nos EUA. Para evitar o caos gerado pela
primeira Ordem Executiva, que deixou aeroportos surpresos e despreparados,
a nova ordem só foi implementada dez dia após sua assinatura, entrado em
vigor em dezesseis de março de 2017. Porém, mesmo com a nova Ordem
Executiva, ainda se mantiveram as vetos dos juízes federais e a oposição dos
países diretamente atingidos pelas ordens (MORROW, 2017).

Considerações Finais
O tema das imigrações entrou na agenda internacional, sobretudo, a
partir do ano de 2014, quando o fluxo de imigrantes da África e da Ásia rumo
à Europa aumentou consideravelmente. Donald Trump chamou a atenção
da comunidade internacional ao se pronunciar sobre o tema e ao tratá-lo de
modo nacionalista e xenofóbico, combinado a um discurso de protecionismo
econômico e de isolacionismo em relação aos grandes fóruns internacionais.
Tal foi o conteúdo da campanha eleitoral que se sagrou vitoriosa em 2016 e
vem sendo o das ações do governo Trump no corrente ano. Especificamente
as Ordens Executivas têm se mostrado bastante irracionais na intenção de
aumentar a segurança interna dos EUA. Conforme visto, os argumentos
preconceituosos à população latino-americana e islâmica, focadas no México e
no Iêmen, no Irã, no Iraque, na Líbia, na Síria e na Somália não correspondem
às históricas ameaças à segurança do país. Têm a ver com a atitude unilateral
e personalista do presidente, que agrada parcela significativa do eleitorado
e ameaça o equilíbrio de poder entre os EUA e os demais Estados direta ou
indiretamente atingidos pelas OE. A reação às atitudes estadunidenses tem
sido a de uma articulação internacional por parte dos países do Oriente Médio,
que têm convergido discursos e práticas de repulsa às iniciativas americanas.
De acordo com o que foi argumentado – e se configurando na hipótese central
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deste trabalho – o governo Trump colabora inconscientemente para a formação
de um equilíbrio fortuito de poder, o qual também é complexo e tende a ser
estável, na medida em que a quantidade de Estados envolvidos em relações de
interdependência instiga os EUA ao diálogo ao invés do uso de armas.
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O VALE DO RIO TAQUARI COMO ANTRO DE “NEONAZISMO”?
René E. Gertz1
Uma comunicação que trata de um episódio relativamente recente
referente a uma suposta ou efetiva manifestação “neonazista” no vale do
rio Taquari, no “XIII Seminário Nacional de Pesquisadores da História das
Comunidades Teuto-Brasileiras e Seminário Nacional: migrações históricas
e recentes”, que se realiza na UNIVATES, em Lajeado, portanto, no próprio
“Vale”, justifica-se por si mesma. Ainda que eu já tenha relatado o episódio no
meu livro O neonazismo no Rio Grande do Sul (GERTZ, 2012, p. 76-97; 106125), trata-se, aqui, por um lado, de ampliar o potencial público leitor a ser
atingido com informações a respeito, e, além disso, por outro lado, está o fato
de que, na época da redação do livro, eu ainda não tivera acesso ao processo
instaurado por um procurador da República, em relação ao caso, de forma
que aqui se explorará essa fonte, e aparecerão fatos e aspectos novos.
Ainda que breve e pouco aprofundada, deve ser feita uma referência
preliminar à expressão “neonazismo”. Como é amplamente sabido, nos anos
1930/40 havia alguns militantes do nazismo e sessões do partido alemão no
Brasil. Mesmo que o estado com maior número de filiados tenha sido São
Paulo, a existência das assim chamadas “colônias alemãs” no sul do Brasil
sempre estimulou o imaginário popular no sentido de que Santa Catarina e
Rio Grande do Sul teriam abrigado milhares de nazistas, que muitos deles
teriam permanecido por aqui depois da guerra, e que esse contingente ainda
teria sido reforçado com a fuga maciça, para cá, de outros vindos da Alemanha,
após a guerra. Com isso, encontram-se referências relativamente frequentes
a supostos atos e manifestações “nazistas”, durante toda a segunda metade
do século XX – sobretudo naqueles momentos em que foram presos alguns
nazistas efetivamente vindos para o Brasil, em algum momento posterior
à guerra, como Franz Stangl e Gustav Wagner (ABAL, 2014), ou quando se
descobriram os restos mortais de Joseph Mengele.
No período que vai do final da guerra até hoje, aconteceram, inclusive,
alguns simulacros de ações nazistas. Um exemplo concreto está representado
pela maior (!) “onda” de manifestações supostamente nazistas, durante os
pouco mais de 70 anos decorridos desde o final da Segunda Guerra Mundial,
quando, em 1978, em vários municípios do interior do Rio Grande do Sul,
aconteceu uma intensa e prolongada pichação de suásticas. Só recentemente,
se soube que essas pichações foram feitas por membros da juventude do
Partido Comunista Brasileiro Revolucionário (PCBR).2 Isso não significa que
não tenham acontecido episódios de conotação efetivamente nazista – um
dos mais conhecidos foi o da Editora Revisão, em Porto Alegre, nas décadas

1

Professor aposentado pela PUCRS e pela UFRGS.

2

http://www.renegertz.com/noticias/notas/123-comunista-revolucionario (acessado em
13/3/2017).
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de 1980/90, episódio já bastante estudado (CRUZ, 1997; CUNDARI, 2006;
JESUS, 2006; PINHEIRO, 2013).
Ainda que no noticiário e nos comentários de imprensa a respeito desses
acontecimentos, eventualmente se falasse em “neonazismo”, a expressão então
mais utilizada era “nazismo”. Em termos internacionais, no final do século XX,
ficou relativamente conhecida a expressão inglesa “skinheads”. Ela se referia a
pessoas que protagonizavam manifestações e atos de intolerância em eventos
esportivos e nas ruas de grandes cidades. Essa palavra também foi utilizada
no Brasil. Com o tempo, porém, a expressão “neonazismo” conquistou terreno,
justamente ao referir-se a esse tipo de agentes e a esse tipo de ações.
Especificamente no Rio Grande do Sul, há notícias sobre um grupo
“neonazista” a partir de 2003, então congregado numa banda chamada
“Zurzir”, cujas músicas exaltavam Hitler e o nazismo. Em 2005, aconteceu
aquele que, provavelmente, foi o ato “neonazista” mais violento praticado até
hoje com essa conotação, no estado, quando três jovens identificados como
judeus por usarem quipá foram atacados, em Porto Alegre, resultando um
deles com ferimentos muito graves. Na sequência, houve também ataques a
negros, e aconteceram violências em eventos esportivos.3
Não só aqui, mas também em outros estados, ações de grupos
semelhantes, aparentemente, se “adensaram” no ano de 2009, quando
aconteceu uma reunião de representantes de diversos lugares do país, nos
arredores de Curitiba, Paraná, em 20 de abril, dia do 120º aniversário de Hitler.
E nesse encontro, foi assassinado um jovem casal vindo de Minas Gerais,
supostamente em decorrência de conflitos internos no grupo. Com isso, a
existência e as ações classificadas de “neonazistas” ganharam novo espaço
na imprensa e na opinião pública. E foi nesse momento e nesse contexto que
também o vale do rio Taquari virou manchete em relação ao tema.
É que cerca de 15 dias depois, foi preso, em Teutônia, Jairo Maciel
Fischer, 21 anos, acusado de envolvimento nesse assassinato (FRANTZ, 2009).
Os pais de Fischer haviam se mudado para o município aproximadamente
quatro anos antes, vindos do Paraná. Ele ficara por lá, morando na casa de
uma irmã, mas, em virtude de sua militância “neonazista”, ela o havia mandado
embora, e ele, então, viera para a casa dos pais, no município gaúcho, mais ou
menos 18 meses antes dos acontecimentos, tendo se empregado numa fábrica
de laticínios. Segundo relatos policiais, ele teria ligações com um “neonazista”
paulista chamado Ricardo Barollo, líder da reunião de Curitiba, o qual, antes
disso, teria visitado Caxias do Sul, e, possivelmente, também Teutônia. Além
da prisão de Fischer, em maio de 2009, neste último município, a polícia
localizou a suposta ou efetiva arma do crime junto a um menor, o qual, porém,
em nenhum momento, foi classificado como “neonazista”. Além da prisão do
acusado e da descoberta da arma, nada mais, porém, aconteceu no município
e no vale do rio Taquari envolvendo o tema “neonazismo”.

3

A imprensa noticiou que a polícia suspeitava que uma morte ocorrida em fevereiro de
2009 em Caxias do Sul poderia ter ligações com o “neonazismo” (GERTZ, 2012, p. 80).
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Para o imaginário popular e para a imprensa, no entanto, o tema
atingira um novo patamar, pois, finalmente, se teria chegado àquele lugar –
ou melhor, àquele setor da população gaúcha – onde sempre se suspeitara
que estivessem suas origens, suas raízes: as regiões de colonização alemã
e seus habitantes! O estardalhaço foi grande! A imprensa se encheu de
referências e comentários a respeito. Dois exemplos podem ilustrar os efeitos
da alaúza desencadeada. A TV Bandeirantes de Porto Alegre solicitou uma
entrevista a mim, mas, aparentemente porque eu alertei, previamente, que
não acusaria o povo de Teutônia como responsável por aquilo que acontecera
no município, não apareceu, e no seu noticiário regional da noite apresentou
uma matéria totalmente sem qualquer nexo com o episódio, falando sobre
símbolos “neonazistas”, destacando o do coturno com cadarço branco, como a
indicar que os repórteres se sentiam na obrigação de falar alguma coisa sobre
o tema, ainda que eles mesmos não soubessem que falar, e a coisa não fizesse
nenhum sentido.
Nos comentários deixados numa matéria online do jornal Zero Hora, do
dia 19 de maio de 2009, evidenciam-se as opiniões exaltadas de, no mínimo,
uma parte dos leitores: “O problema é que o povo de lá pensa que é alemão.
Nasceram no Brasil e se dizem alemães. Tenho parentes no Vale do Taquari
e até hoje não encontrei nenhum brasileiro por lá, são todos alemães”; “por
que não pegam numa enxada e vão capinar por aí? Pensam que são alemães,
não passam de caboclos, assim como nós. Bando de babacas”; ”... nasceram
no Brasil, falam português (o alemão que falam não existe, é apenas uma
piada), e acham que são alemães! Acordem para a realidade!”; “moro no Vale
do Taquari e realmente aki os alemães acham que estão na Alemanha, tanto
que já mandei alguns irem embora pra lá. Acham que o negro é menos que
branco, falam alemão na tua cara e riem, e outras atitudes discriminatórias.
Não adianta estudo, precisam aprender a aceitar as diferenças, o que eles mais
têm (falam português errado)”; “em muitas regiões de imigração do RS impera
um sentimento de que os descendentes de italianos e alemães são europeus de
fato: e, por muitas vezes, têm uma postura bastante racista! Inclusive circulam
comentários do tipo: ‘a cidade tá ficando ruim porque tá vindo muito brasileiro
morar aqui’! Talvez crianças que cresçam numa sociedade assim acabem por
se tornarem esses idiotas neonazistas. Gostaria que todos esses brasileiros
pseudoeuropeus pudessem ir pra Europa para serem feitos de chacota”.4
Reações de tipo no mínimo semelhante, porém, não provieram apenas
de um jornalismo mais rasteiro, e de leitores “comuns”. Pessoas supostamente
bem informadas e de nível intelectual razoável entraram no coro daqueles que
imaginaram que o “neonazismo” no Rio Grande do Sul havia entrado numa
nova e perigosa fase, pois até então se manifestara, sobretudo, na região
metropolitana de Porto Alegre, mas agora tinha chegado a uma área onde se
imaginava habitasse uma população que era enxergada como geneticamente
infestada pelo vírus desse mal, por ser vista como predominante de origem
alemã. Nesse sentido, por exemplo, a deputada Maria do Rosário Nunes deu
4

http://zerohora.clicrbs.com.br/zerohora/jsp/default.jsp?uf=1=local=1&section=
Geral&newsID=a2515630.xm (acessado em 20/5/2009).
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um “grito de alerta”, e conseguiu instaurar na Câmara dos Deputados uma
Comissão Externa “para acompanhar as investigações a respeito da quadrilha
de neonazistas desbaratada no estado do Rio Grande do Sul” (a CEXNEONA),
a qual fez sua primeira reunião em 23 de junho de 2009 (um mês e meio após
a prisão de Jairo Maciel Fischer), e, depois, realizou vários outros encontros,
até o final de 2010 – quando foi encerrada, sem qualquer resultado.5
Também uma jornalista e escritora de quem, em tese, se esperaria
um bom conhecimento sobre a população da região, pois ativa na área da
comunicação, há muitos anos, que, mesmo nascida em Santa Cruz do Sul,
passou a maior parte de sua vida adulta em Lajeado, fez o seguinte comentário
em seu blog: “Esse caso do nazista em Teutônia deixa todo mundo ouriçado.
Vai que existam células em Santa Cruz, Forquetinha, Lajeado... Seria de se
admirar?” (PEIXOTO, 2009). A frase final – grifada por mim – evidencia a
desconfiança dessa formadora de opinião pública em relação aos cidadãos da
região em que vive e com quem convive, há muitos anos.6
As reações da deputada e da jornalista mostram claramente a sensação
amplamente difundida na opinião pública de que o “neonazismo” no Rio
Grande do Sul entrara num novo estágio, que se manifestara num terreno
super fértil, e que agora, com certeza, vicejaria de forma desenfreada!
Como Jairo Maciel Fischer fora levado ao Paraná, e além dele não se
teve quaisquer outras notícias relacionadas a “neonazismo” em Teutônia, a
agitação, na imprensa, cessou. No entanto, pouco mais de um ano depois, na
segunda metade de agosto de 2010, a região voltou a registrar um episódio que
veio a calhar para aqueles que haviam imaginado, lá em 2009, que o vale do
rio Taquari constituía um verdadeiro antro de “neonazismo” – é que ele havia,
supostamente, retornado a Teutônia, fato que, em tese, sugeria que aqueles
que tinham feito as avaliações mais sombrias, no ano anterior, estavam com
razão.
No dia 20 de agosto daquele ano, a imprensa noticiou que na rodovia
que atravessa Teutônia, a RS-128, a assim chamada “Via Láctea”, placas de
trânsito e paradas de ônibus tinham amanhecido pichadas com suásticas e
frases racistas. O delegado Paulo César Jardim, há muito tempo festejado
como o maior conhecedor do “neonazismo” e monitorador de seus integrantes
no Rio Grande, declarou, em matéria publicada pelo Correio do Povo, de Porto
Alegre, no dia 25 de agosto, sob a manchete “Delegado especializado em
crimes de intolerância nega caso de neonazismo em Teutônia”: “Eu afirmo
5

http://www.camara.leg.br/internet/ordemdodia/integras/668418.htm
(acessado
em 11/3/2017). Com data de 16 de setembro de 2016, o Presidente da Câmara dos
Deputados comunicou que a referida comissão “foi extinta ao término da 53ª Legislatura
(2007-2011), sem, contudo, apresentar relatório de atividades, ante a não conclusão dos
trabalhos” (original da carta em meu arquivo particular). É óbvio que essa Comissão não
poderia apresentar resultados, já que havia incorrido num erro básico inicial – no Rio
Grande do Sul, não havia sido “desbaratada” nenhuma “quadrilha” a ser investigada, aqui
apenas tinha sido preso um único indivíduo, que fora encaminhado à polícia do Paraná.

6

Um leitor que se identificou como Antônio chamou a jornalista à razão, num comentário
deixado no próprio blog: “pô, o cara é do Paraná. Estava em Teutônia porque os pais
vieram morar aqui há um tempo. Quando a coisa engrossou lá, ele fugiu pra cá”.
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que não existe grupo nazista em Teutônia. Em qualquer cidade há pichação de
suástica e do símbolo do anarquismo. Isso pode ser um modismo, e não indica
crime ou preocupação”; “eu tenho excelentes informantes na região, e esse
tipo de crime, com certeza, não existe lá”. Em texto redacional, o jornal ainda
informou que, “segundo o delegado, o alarme na cidade é uma ‘invenção’, e
pode causar pânico entre os moradores”.7
Por sua vez, o delegado Mauro José Barcellos Mallmann, que era titular
da delegacia de polícia de Teutônia havia cerca de 10 anos, e, portanto, tinha
um conhecimento detalhado daquilo que se passava na comunidade local e
de seus habitantes, em ofício formal, datado de 8 de setembro, escreveu: “A
pichação de placas e abrigos de ônibus com a suástica e expressões racistas
[...] teria, em tese, sido praticada por uma mesma pessoa, devido ao formato
das letras e ao material usado para a impressão. Possivelmente o fez por
molecagem, pois não parece ser conhecedor da causa (desenhou a suástica
errada)”. No documento, o delegado admitiu que no município residia uma
pessoa que, provavelmente, se poderia classificar de “revisionista”8, e que
possuía “alguns livros compatíveis com os ideais neonazistas”, tendo alegado,
porém, “que gostava de temas da 2ª Guerra Mundial e que não era neonazista”
(CAMARGO, 2010-2012, fl. 11).9
Portanto, as duas autoridades policiais com conhecimento de causa
haviam deixado claro que não existiam indícios de que as pichações tivessem
sido feitas por malfeitores locais, e muito menos que havia células “neonazistas”
em Teutônia. Mesmo assim, O Informativo do Vale, de Lajeado, mancheteou,
em 11 de setembro, que o procurador da República local recorreria à
“antropologia no combate ao neonazismo”. Na matéria jornalística, falava-se na
“possibilidade de reorganização de grupos simpatizantes no Vale do Taquari”.
Segundo palavras textuais do procurador, “não queremos que volte a surgir,
que cresça na região”. Mas a parte mais reveladora das declarações do agente
de Estado estava na seguinte frase: “Queremos descobrir o que está levando a
isso, entender o porquê de algumas regiões do Vale do Taquari – de colonização
germânica – terem essa tendência [ao neonazismo]. A Polícia Civil vai investigar
a existência de crime no caso, mas o MPF quer saber as origens do problema”.
Um texto em um box abaixo da matéria indicava claramente que também o
jornalista imaginava que o episódio representava uma retomada, e, portanto,
a continuidade dos acontecimentos de 2009: “um possível ‘renascimento’ do
movimento em Teutônia preocupa as autoridades...” (ROTTA, 2010c – grifos
acrescentados ao original).
Essa convicção – além da afirmação expressa do procurador de que regiões
de “colonização germânica” apresentariam uma “tendência” ao “neonazismo”
– explica a opção dessa autoridade em buscar a ajuda de uma técnica pericial
7

http://www.correiodopovo.com.br/Noticias/?Noticia=187452 (acessado em 12/3/2017).

8

Essa palavra não está no documento do delegado, é minha [REG].

9

Em conversa informal, o delegado informou que essa pessoa é conhecida há muito tempo
por suas “leituras alternativas” sobre a Segunda Guerra Mundial, mas que não havia
qualquer indício de que poderia ir além de seu direito constitucional à informação e ao
pensamento.
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em antropologia do MPF-RS, para a “realização de estudo, objetivando adoção
de medidas para a localização e prevenção/repressão dos fatos” (CAMARGO,
2010-2012, fl. 2). Todas essas manifestações não deixavam dúvida de que
para o procurador e o jornalista Teutônia apresentava um terreno fértil por
natureza para a expansão do “neonazismo”, quem sabe, com a possibilidade
de contaminar o restante do estado, talvez até todo o país, motivo pelo qual
competia agir com energia – segundo o procurador, na declaração ao jornal,
“não se podem subestimar esses indícios”, motivo pelo qual, “se necessário,
utilizaremos até mesmo recursos como a Polícia Federal neste trabalho”
(ROTTA, 2010c). O ambiente, a composição “antropológica” específica do
município de Teutônia, e da região, foi, portanto, pressuposta como motivo
de um enraizamento profundo, natural, genético para o florescimento do
“neonazismo”, já que a região é conhecida como de “colonização germânica”.
O ofício encaminhado à técnica pericial em antropologia do MPF-RS
– doutora na disciplina pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul –
em que o procurador da República em Lajeado solicita “realização de estudo
sobre a questão” está datado de 21 de setembro de 2010 (CAMARGO, 20102012, fl. 99). Uma resposta formal foi dada pela antropóloga com data de 31
de janeiro de 2011, num documento de sete laudas (CAMARGO, 2010-2012,
fls. 113-119). Além do arrolamento de uma “bibliografia”, na última lauda, o
documento contém as seguintes partes: “leitura antropológica sobre ideologias
totalitárias”, “sobre o caso concreto” e “indicativos de encaminhamento”.
Na primeira parte, aparecem considerações teóricas gerais. Apesar do
título, aquilo que aparece na segunda parte também é muito pouco concreto,
abstraindo da frase inicial, que diz: “estudos relatam que o pensamento nazista
estendeu-se para além das fronteiras nacionais da Alemanha do século XX,
constatando-se evidências do mesmo aqui no Brasil – mais especificamente
na região sul – que tem destacado histórico de imigração europeia nos três
estado” (CAMARGO, 2010-2012, fl. 115 – grifos acrescentados ao original).
Nesta afirmação, transparece claramente o pressuposto de que a “imigração
europeia” isto é, concretamente, os “alemães” da região sul do Brasil (incluindo,
óbvio, os do vale do rio Taquari) foram contaminados pelo nazismo, lá nos anos
1930/40, e a dedução lógica – ainda que, aqui, não expressamente verbalizada
– só pode ser a de que as supostas manifestações “neonazistas” seriam uma
simples sobrevivência do mesmo.
Finalmente, na terceira parte, nos “indicativos de encaminhamento”,
encontramos frases absolutamente coerentes com as considerações anteriores.
Ali, lê-se, por exemplo, que “além das medidas de repressão [...], é de suma
importância não nos descuidarmos da dimensão de prevenção que a situação
exige e de modo a não focar na dimensão individual dos comportamentos
desviantes e que fragilizam o conjunto da sociedade” (CAMARGO, 2010-2012,
fls. 117-118 – grifos acrescentados ao original). Como no noticiário da imprensa
se afirmara que haveria três ou quatro jovens “neonazistas” no município, essa
frase não permite outra interpretação que a de que a antropóloga estivesse
dizendo que não adiantaria “focar” a repressão unicamente nesses poucos
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indivíduos, pois “o conjunto da sociedade” de Teutônia estaria “fragilizado”,
isto é, todos seriam “neonazistas”.10
Em 1º de março de 2011, aquilo que até então fora um procedimento
administrativo foi transformado, pelo procurador da República em Lajeado,
em inquérito civil público (ICP), mostrando a profunda convicção do mesmo
de que a maldade “neonazista” era algo inerente ao povo do vale do rio Taquari
– ainda que nem a imprensa nem as autoridades policiais haviam apontado
qualquer dado ou episódio novo, nesse sentido (lembre-se, inclusive, que o
jornalista que falara na existência de três ou quatro meninos “neonazistas”
em Teutônia, quando instado pelo delegado Mauro José Barcellos Mallmann a
apresentar maiores detalhes, recuou, sob o argumento de que “sua fonte não
queria ser identificada”, fato que “atrapalhou as investigações” (CAMARGO,
2010-2012, fl. 11).
Em 3 de maio de 2011, considerando “a necessidade de prevenir
ações discriminatórias, que podem projetar-se não só sobre a comunidade
judaica, mas, especificamente nessa região, que comporta grupos indígenas e
remanescentes quilombolas”, o procurador da República mandou agendar uma
“reunião com a analista em antropologia da Procuradoria da República na 4ª
Região [...] e com autoridades ou representantes de entidades relacionados ao
tema” (CAMARGO, 2010-2012, fls. 129-130). Essa reunião realizou-se, em 16
de maio, em Porto Alegre, e a lista de presenças registra, além do procurador e
da técnica pericial em antropologia, mais outras oito pessoas, representantes
de diversas instituições – duas se disseram da UFRGS, duas da Secretaria de
Educação/RS, três se apresentaram com ligadas a entidades representativas
de afrodescendentes, indígenas, judeus (CAMARGO, 2010-2012, fl. 153).
Em relatório datado de 29 de junho de 2011, o procurador, ao referir-se
a essa reunião, escreveu que ela teve o “fim de discutir medidas que viabilizem
a conscientização de alunos e frequentadores das escolas municipais de Arroio
do Meio, Bom Retiro do Sul, Estrela, Lajeado e Teutônia sobre as diversidades
culturais e raciais, bem como a necessidade de se respeitar os estatutos
legislativos criados pelos órgãos competentes”. E continuou: “O objetivo deste
procedimento administrativo [...] constitui em proporcionar uma saída efetiva,
ainda que de longo prazo, para o problema da discriminação racial encontrado
na região de Teutônia. Sem adentrar com mais profundidade nas origens
do problema, o ressurgimento de um movimento neonazista revela graves
10 No parágrafo final do documento (fl. 118), a antropóloga explicita seu programa para a
“desneonazificação” da população do município (ela não utiliza essa expressão, mas é
óbvio que era isso que tinha em mente): “Em suma, será necessário que no município
referido acima as diferentes secretarias, escolas, museus, e outras instituições
responsáveis, enviem projetos educativos e culturais às instituições competentes ao
tema da diversidade sociocultural e direitos humanos (instâncias estaduais e federais
que diretamente fomentam tais atividades), de modo a prever que sejam realizadas
na municipalidade campanhas de promoção cultural, mostras de filmes etnográficos,
documentários, exposições, ciclos de debate, seminários, produção de material didático,
entre outros, e que possam bem esclarecer ao conjunto dos concidadãos de Teutônia sobre
o valor da convivência social entre diferentes grupos sociais, sobre formas adequadas
e benéficas de promoção do bem comum mediante ao [sic] uso intercultural das redes
eletrônicas” [inserção entre colchetes e grifo acrescentados ao original].
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problemas de índole cultural, e, ainda que mais superficialmente, também
de origem econômica e educacional” (CAMARGO, 2010-2012, fl. 156 – grifos
acrescentados ao original).
Essa citação relativamente longa se justifica por constituir prova cabal
de que o procurador estava agindo a partir de suas convicções pessoais – e
não com base em fatos empiricamente verificados através de investigações ou
estudos feitos por quem quer que seja –, pois os próprios parágrafos anteriores
do relatório informavam que o delegado Mauro José Barcellos Mallmann havia
classificado as pichações como ato de “molecagem”, e em todo o processo não
há qualquer documento que arrole fatos ou indícios novos, além das notícias
jornalísticas de agosto de 2010 sobre as pichações; sobretudo, não há nenhum
(!) documento que se refira a manifestações “neonazistas” (sejam pichações
ou quaisquer outras), a atos de discriminação ou a qualquer coisa parecida
em Arroio do Meio, Bom Retiro do Sul, Estrela, Lajeado. Por tudo isso, não há
outra interpretação possível a não ser a de que o procurar estivesse projetando
a suposta (!) “discriminação racial encontrada na região de Teutônia” como
óbvia e automaticamente existente também em qualquer outro município com
suposta ou efetiva população originária de “colonização germânica”.
Como eu tivesse tomado conhecimento da instauração do procedimento
do MPF-RS em Lajeado, mas não conseguisse obter informações sobre o
desdobramento do caso, fiz um contato com o procurador-chefe, em Porto
Alegre, a 5 de março de 2012, logo depois que tinha terminado o prazo de
um ano previsto na instauração do inquérito civil público, para buscar
informações.11 Como reação a esse pedido, o procurador em Lajeado me
encaminhou relatório, não datado, mas a carta que o acompanhava está
datada de 13 de março de 2012. Neste documento, as novidades se restringem
à citação de algumas ações desenvolvidas, mas não há qualquer informação
nova, qualquer descoberta nova, pelo contrário, no início, se ratifica que o
delegado Mallmann, de Teutônia, afirmou, na época, que as pichações teriam
sido feitas “por molecagem”. Mesmo assim, “em 1º/03/2012, foi determinada
a prorrogação deste ICP pelo prazo de 01 ano, tendo em vista a necessidade
de realização e complementação de diligências” (CAMARGO, 2010-2012, fls.
183, 185).
Não tenho documento ou outra fonte para provar, mas é plausível que
meu e-mail ao procurador-chefe, em março de 2012 – repassado ao procurador
em Lajeado, pois anexado ao processo (CAMARGO, 2010-2012, fls. 180-182) –,
tenha levado este último a repensar sua estratégia e suas ações, pois nota-se, a
partir de então, uma intensificação de reuniões com secretários de educação dos
municípios da região (não mais apenas dos cinco inicialmente citados, os mais
populosos). Além disso, os textos das correspondências a respeito passaram a
apresentar um teor um pouco diferente dos anteriores. Um exemplo, datado de
9 de abril de 2012, ilustra essa situação: “Ao cumprimentá-lo(a) cordialmente,
comunico que foi instaurado nesta Procuradoria da República o expediente
11 Lembre-se que logo após os acontecimentos de agosto de 2010, havia sido instaurado um
“procedimento administrativo”, transformado em “inquérito civil público” (ICP), em 1º de
março de 2011.
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em epígrafe com o objetivo de apurar, inicialmente, problemas relacionados à
disseminação de símbolos nazistas na cidade de Teutônia/RS, e, ao depois,
estendido o objeto para abranger a questão da diversidade cultural e racial na
região, notadamente em razão da existência de comunidades quilombolas e
indígenas” (CAMARGO, 2010-2012, fl. 189 – grifos acrescentados ao original).
Assim inicia uma carta-convite para uma reunião a respeito, mostrando que a
ênfase inicial (as pichações “neonazistas”) sofrera, no mínimo, um acréscimo.
Interessantes são também inserções de novos tipos de material no
processo. Se na folha 227 ainda aparece uma matéria de jornal que tem a ver
com os objetivos iniciais do ICP, tratando sobre a situação dos acusados de
“neonazismo” envolvidos no assassinato no Paraná, em 2009 (ROTTA, 2012)12,
pouco depois, na folha 229, foi anexada outra matéria sobre um trabalho
acadêmico que aborda a situação dos negros em Lajeado (LOVATO, 2012),
como a sugerir que o espectro fora ampliado.13 A suspeita de que documentos
como esse faziam parte da estratégia do procurador para “redirecionar” o
processo fica reforçada pelo fato de que um “despacho” de 21 de maio de
2012 determinou: “extraiam-se cópias das fls. 01/08, 99, 113/119, 129/149,
152/178, 183/185, 189/214 e deste despacho, para instruir novo ICP a ser
instaurado tendo como objeto a implantação efetiva do Estatuto da Igualdade
Racial [...] nos estabelecimentos de ensino, bem como o acompanhamento e
discussão das questões relativas a diversidade nos municípios abrangidos por
esta PRM”. Portaria datada do dia seguinte sacramentou a instauração do
“novo” ICP (CAMARGO, 2010-2012, fls. 231-232, 237 – grifos acrescentados
ao original). A seguir, em um “termo de arquivamento”, datado de 3 de julho de
2012, o procurador encerrou o ICP “inicial”, aquele das pichações “neonazistas”
em Teutônia. No documento, admitiu que “no que se refere à investigação
policial sobre os fatos narrados inicialmente, no tocante à disseminação de
símbolos nazistas na cidade de Teutônia/RS, ou mesmo a existência de uma
célula neonazista no citado município, tem-se que o inquérito policial concluiu
pela sua inexistência” (CAMARGO, 2010-2012, fl. 340b – grifos acrescentados
ao original).
Até aqui, um relato resumido dos fatos. Quatro semanas depois do
arquivamento do inquérito civil público sobre as pichações “neonazistas”
em Teutônia, o procurador da República deixou sua função em Lajeado.
O episódio por ele protagonizado demonstra a longevidade de concepções
arraigadas no senso comum – e ainda a dificuldade da pesquisa histórica
em influir na mudança dessas concepções, já que nas duas ou três últimas
décadas foram produzidos vários trabalhos acadêmicos que mostram que as
12 Apesar de coerente com o conteúdo, essa matéria jornalística não está ligada, de forma
direta, ao processo, pois se refere ao episódio de 2009 (à prisão de Jairo Maciel Fischer,
acusado do assassinato no Paraná), e não às pichações de 2010. Aquilo que talvez a
explique é o fato de que o autor é o mesmo jornalista que denunciou a suposta ou efetiva
existência de três ou quatro jovens “neonazistas” em Teutônia – possivelmente, ele tenha
sido um dos responsáveis que levaram o procurador a firmar a aparente convicção
de que não só Teutônia, mas todo o vale do rio Taquari constituía um amplo antro de
“neonazismo”.
13 A matéria trata do trabalho de ANJOS, 2012.
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dimensões das ações do nazismo no Rio Grande do Sul não foram aquelas
propaladas por policiais e por outros formadores de opinião pública, na época.
Mesmo assim, vê-se, por exemplo, no “laudo” produzido pela técnica pericial
em antropologia do MPF-RS – repita-se: uma doutora em antropologia pela
Universidade Federal do Rio Grande do Sul – uma aceitação cega daquilo que
está escrito num livro de origem policial publicado durante a Segunda Guerra
Mundial (PY, 1942). E pior, a pressuposição, no mínimo subentendida, de
que aquilo que naquele tempo foi atribuído a determinado setor da população
– aos “alemães” – obviamente sobrevive intacto, mesmo na terceira geração
posterior.
Outro aspecto que merece referência é que essas concepções não se
encontram apenas na mente de pessoas estranhas ao meio em questão. Foi
citada uma jornalista e escritora que manifestou a desconfiança de que amplos
setores da população do vale do rio Taquari poderiam ser “neonazistas”, mesmo
quando ela está radicada e ativa na região há muitos anos. Em relação ao
episódio das pichações em Teutônia, em 2010, o jornalista que fez a denúncia
sobre a existência de três ou quatro jovens “neonazistas” no município nasceu
em Porto Alegre, se criou em Pelotas, mas à época já trabalhava havia oito anos
num jornal de Lajeado – de forma que se deve pressupor que conhecia a região
de vivência própria. Na mesma linha, merecem referência jornalistas da Rádio
Independente, de Lajeado. Ainda que não citados no processo do MPF-RS aqui
apresentado, foram protagonistas de um episódio nesse contexto. Em 21 (!)
de abril de 2011, a emissora transmitiu uma matéria em que foi relatado que
repórteres seus haviam ido a Teutônia para entrevistar o delegado Mauro José
Barcellos Mallmann, para perguntar se ele tinha tomado medidas para coibir
uma possível festança da população local, pelas ruas da cidade, à noite desse
dia, para festejar o aniversário de Hitler.14 O pequeno detalhe que ignoraram
foi o fato de que o aniversário de Hitler havia sido no dia 20 (!) de abril!
Integrantes do próprio centro universitário de Lajeado demonstraram
algo que pode ser visto como denotando certa subserviência ao procurador da
República, admitindo, assim, ainda que de forma indireta, que endossaram
suas concepções sobre a população da região. Em despacho datado de 16
de novembro de 2011, o procurador determinou que se oficiasse “ao Centro
de Ciências Humanas e Jurídicas da UNIVATES [...] solicitando informações
sobre os projetos, ações desenvolvidas para promover reuniões e/ou encontros
a fim de discutir a questão das diversidades culturais, raciais...”. Ainda que,
aparentemente, o procurador tivesse considerado que uma resposta demorou
demais – pois, com data de 17 de janeiro de 2012, consta uma cobrança –,
um documento-resposta, de 4 laudas, datado de 5 de março do mesmo ano,
arrola várias ações que mostrariam o empenho da instituição em colaborar
com a cruzada de “desneonazificação” das populações do vale do rio Taquari
desencadeada por ele (CAMARGO, 2010-2012, fls. 167, 170, 174-177).

14 http://www.independente.com.br/policia-civil-esta-atenta-aos-grupos-neonazistas.html
(acessado em 13/3/2017).
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ANÁLISE DA ATUAÇÃO PARTIDÁRIA DE THEODOMIRO PORTO DA
FONSECA EM SÃO LEOPOLDO DURANTE A DÉCADA DE 1930
Rodrigo Luis dos Santos1
Em novembro de 1944, após dezesseis anos, o coronel Theodomiro
Porto da Fonseca deixa o cargo de prefeito de São Leopoldo, passando o cargo
executivo municipal para o advogado Carlos de Souza Moraes, secretário
da Prefeitura desde 1937. Dois anos depois, em 1946, Theodomiro foi eleito
deputado federal para a Assembleia Nacional Constituinte, que elaborou a
nova carta constitucional do Brasil. Desde que assumiu o governo leopoldense,
em 1928, Theodomiro Porto da Fonseca se manteve nesta função mesmo
diante de dois momentos significativos, que modificaram os rumos políticos
nacionais: o golpe que conduziu Getúlio Vargas ao poder federal em 1930 e o
golpe que implantou o regime do Estado Novo, efetivado pelo mesmo Getúlio,
em 1937. Neste trabalho, procuraremos trazer e analisar alguns elementos
da trajetória de Theodomiro Porto da Fonseca, sobretudo na década de 1930,
compreendendo como o mesmo construiu sua carreira política e se manteve
tanto tempo no poder político de São Leopoldo.
Theodomiro Porto da Fonseca foi sucessor do coronel João Corrêa Ferreira
da Silva como edil leopoldense. Governando entre 1924 e 1928, falecendo antes
de concluir o mandato, João Corrêa teve como marca o empreendedorismo
e a realização de grandes obras públicas, como a Hidráulica Municipal e a
Usina Hidrelétrica da Toca, localizada no rio Santa Cruz, no município de
São Francisco de Paula. Esta obra foi inaugurada em 1930, já na gestão de
Theodomiro, contanto inclusive com a presença de Getúlio Vargas, então
presidente do Rio Grande do Sul. Do ponto de vista político, econômico e
territorial, o governo de João Corrêa também foi marcado pelos embates acerca
do processo de emancipação do distrito de Novo Hamburgo, então 2º distrito
leopoldense. As tentativas emancipacionistas ganharam maiores proporções a
partir de 1924, obtendo êxito em 1927, quando Novo Hamburgo é emancipado
e ganha o status de município, a partir do decreto de Borges de Medeiros,
governante sul-rio-grandese na época e chefe do Partido Republicano Riograndense (PRR), promulgado em 05 de abril daquele ano. Utilizando das
promessas de continuar com as realizações advindas do governo de João
Corrêa, Theodomiro Porto da Fonseca foi eleito para o quadriênio seguinte,
entre 1928 e 1932.

1

Doutorando em História pela Universidade do Vale do Rio dos Sinos – UNISINOS.
Professor do Curso de Graduação em História do Instituto Superior de Educação Ivoti –
ISEI. Presidente da Associação Nacional de Pesquisadores da História das Comunidades
Teuto-Brasileiras e vice-coordenador do GT Estudos Étnicos e Migrações da ANPUH-RS.
E-mail: rluis.historia@gmail.com.
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Figura 01 – Coronel Theodomiro Porto da Fonseca

Fonte: Acervo Fotográfico do Museu Histórico Visconde de São Leopoldo.

A figura de Theodomiro Porto da Fonseca e sua atuação política e
social ainda requerem maiores aprofundamentos. Podemos dizer, em uma
linguagem mais popular, que esse agente histórico é um personagem um
tanto quanto enigmático. Todavia, para entender sua trajetória, é possível
descortinar alguns elementos que julgamos importantes. Entre eles, aspectos
da relação do mesmo com Getúlio Vargas. Por uma questão ética, não podemos
apresentar elementos conclusivos sobre esta relação, mas é possível lançar
indícios plausíveis. Um destes indícios de que havia uma proximidade entre
Getúlio e Theodomiro está através de um agente mediador, com proximidade
e circulação entre ambos: Gregório Porto da Fonseca2, secretário pessoal de
Getúlio na Presidência da República e irmão de Theodomiro Porto da Fonseca.
Dentro do ambiente político, a articulação e fortalecimento de redes e vínculos
interpessoais é importante para a manutenção no poder e a obtenção de um
capital social, conforme assertiva de Bourdieu (1989). Esta triangulação entre
Getúlio, Gregório e Theodomiro ainda não foi explorada, inclusive por conta
de uma análise ainda superficial das fontes possíveis de serem mapeadas.
Mas este campo relacional entre os agentes mencionados permite vislumbrar
minimamente a produção de uma área de interesses entre estes.
Em outubro de 1930, quando foi deflagrado o movimento que conduziu
Getúlio Vargas ao poder, Theodomiro Porto da Fonseca organizou uma força
armada em São Leopoldo, para apoiar o movimento e, caso necessário,
entrar em ação. Dentre os participantes deste batalhão, estavam os filhos de
Theodomiro, Remy e Mário, sendo que este último, posteriormente, galgou
2

Conforme informações disponíveis no CPDOC/Fundação Getúlio Vargas, Gregório Porto
da Fonseca, com a posse de Vargas na chefia do Governo Provisório instalado após a
Revolução de 1930, assumiu o cargo de diretor da Secretaria da Presidência da República.
Em julho de 1931 foi eleito membro da Academia Brasileira de Letras. Em abril de 1934
foi nomeado embaixador brasileiro no Vaticano, não chegando, entretanto, a assumir o
cargo em virtude de seu falecimento, em 1934. Disponível em: http://www.fgv.br/cpdoc/
acervo/dicionarios/verbete-biografico/fonseca-gregorio-porto-da.
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carreira militar, chegando ao posto de general. Naquele momento, Theodomiro
ainda era membro do Partido Republicano Rio-grandense. Nesse interim, um
aspecto que merece ser considerado é que, ao que aparenta, o intendente3
leopoldense contava com a simpatia de autoridades políticas que participaram
no movimento de 1930, como o próprio Getúlio Vargas. Isso contribuiu para
sua manutenção no poder local. Diferentemente no que ocorrera com o
intendente do município de Novo Hamburgo, major Leopoldo Petry. Embora
também republicano, assim como Theodomiro, Petry não manifestou apoio à
formação da Frente Única Gaúcha (FUG), movimento de apoio e sustentação política
de Getúlio, formado pelo PRR e pelo Partido Libertador. E isso corroborou para

que o chefe do executivo hamburguense se tornasse uma figura vista com
certas ressalvas pelos seus companheiros de partido. Tanto que, em dezembro
de 1930, pouco mais de um mês após Getúlio Vargas ter chegado ao poder
federal e de José Antônio Flores da Cunha assumir como interventor federal
do Rio Grande do Sul, Leopoldo Petry é exonerado do cargo e posteriormente
preso. Em seu lugar, para o governo de Novo Hamburgo, é nomeado o tenentecoronel José Gomes Ferreira, ajudante-de-ordens do então comandante da
Brigada Militar, coronel Claudino Nunes Pereira. Por seu turno, Theodomiro é
mantido no cargo, por conta de sua fidelidade ao movimento.
Em 1932, é fundado o Partido Republicano Liberal (PRL), através de
uma articulação do interventor federal Flores da Cunha e de Oswaldo Aranha,
então ministro da Fazenda do governo Vargas. Essa agremiação partidária,
que contou com vários dissidentes do PRR e do Partido Libertador, visava
dar sustentação política para Getúlio Vargas, assim como para o próprio
interventor federal do Rio Grande do Sul. Theodomiro Porto da Fonseca se
transfere para o novo partido, logo assumindo a chefia do diretório do PRL
em São Leopoldo. Naquele momento, lideranças vinculadas ao PRR e que
apoiavam Getúlio, como Maurício Cardoso e João Neves da Fontoura, passam
a adotar uma atitude de oposição ao presidente. Deste modo, se justifica a
criação de uma nova base partidária para apoio do mesmo. Mantendo-se fiel
ao seu posicionamento de apoio ao chefe do executivo federal, Theodomiro
deixa o partido ao qual era de longa data filiado para integrar as fileiras do
novo partido governista.
A partir de 1935, inicia-se um forte e definitivo afastamento entre
Getúlio Vargas e Flores da Cunha. Getúlio já demonstra a intenção de se
manter no poder, enquanto Flores da Cunha começa a construir sua imagem
como possível sucessor na presidência da República. Ao mesmo tempo, a base
de sustentação do já governador sul-rio-grandense começa a se fragilizar,
inclusive dentro do próprio PRL, que culminaria com a formação de um bloco
dissidente. Enquanto isso, membros do PRR e Partido Libertador acentuam
sua proximidade com Getúlio Vargas. Para tentar garantir a governabilidade,
Flores da Cunha propõe, em janeiro de 1936, um modus vivendi, um acordo
de pacificação política entre os três partidos que possuem representantes na
Assembleia Legislativa (PRR, PRL e Partido Libertador). Esse acordo é rompido
3

Entre 1892 e 1930, a denominação para os chefes dos executivos municipais era
intendente. Após 1930, passa-se a utilizar a nomenclatura prefeito.
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em outubro do mesmo ano. E a erosão política do governo de Flores da Cunha
assume contornos irremediáveis.
Nesta conjuntura, ainda em outubro de 1936, a Comissão Central
do Partido Republicano Liberal, através de seu secretário, Adolfo Peña,
encaminha ofícios aos diretórios municipais, solicitando que as Comissões
Executivas locais enviem suas manifestações de solidariedade e apoio político
ao governador Flores da Cunha, diante da grave crise política que se alastrara
pelo Rio Grande do Sul. Theodomiro Porto da Fonseca, então chefe da Comissão
Executiva de São Leopoldo, cumpre essa determinação partidária e encaminha
correspondência com préstimos de apoio.4 Contudo, essa declaração de apoio
parece ser resultado muito mais de uma conveniência partidária do momento
do que realmente de uma fidelidade e sinceridade política de Theodomiro para
com o governador.
Seis meses após o encaminhamento do apoio do diretório leopoldense a
Flores da Cunha, uma nota explicativa5, de uma página inteira, é publicada
e distribuída por todo o município de São Leopoldo. Nesta nota, Theodomiro
deixa claro para a comunidade local seu rompimento com o governador sulrio-grandense e declara sua total lealdade ao presidente Getúlio Vargas, ao
mesmo tempo em que enaltece e ressalta as benfeitorias que o governo federal
fizera pela cidade, em detrimento ao modo como Flores da Cunha agira para
com aquela comuna. O resultado é que logo após esse episódio, Theodomiro é
expulso do Partido Republicano Liberal.
Ao longo do ano de 1937, vai se tornando mais clara a intencionalidade
de Getúlio Vargas de se perpetuar no poder, descumprindo assim a previsão
de convocação de eleições diretas em 1938. Getúlio e setores próximos de
si, vinculados com o alto escalão das Forças Armadas, como o general Góis
Monteiro, passam a articular a forma como se daria o golpe de Estado. Contudo,
havia um oponente que precisava ser abatido, pois era aquele que maior perigo
representava para as intenções do presidente e seu grupo de apoio militar:
Flores da Cunha. O governador sul-rio-grandese já havia declarado sua intenção
de candidatar-se à presidência da República em 1938. Por conta desse interesse,
muito mais do que por princípios democráticos e constitucionalistas, opor-se ao
plano de Getúlio era uma questão estratégica.

Politicamente, Flores da Cunha já estava desestabilizado desde 1936.
Porém, era preciso desprover o governante estadual de sua capacidade de ação
bélica. Era corrente os boatos de que Flores da Cunha havia contrabandeado
armas para equipar a Brigada Militar e, sobretudo, corpos provisórios, com a
finalidade de formar uma espécie de exército local contra as forças federais.
A cartada final dada por Getúlio Vargas, com o apoio dos militares, se deu
em outubro de 1937, quando é nomeado um novo comandante para a Região
Militar, sediada em Porto Alegre, na figura do general Manuel de Cerqueira
4

Conforme documentação encontrada no Acervo Theodomiro Porto da Fonseca,
salvaguardado no Museu Histórico Visconde de São Leopoldo.

5

Conforme exemplar encontrado no Acervo Theodomiro Porto da Fonseca, salvaguardado
no Museu Histórico Visconde de São Leopoldo.
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Daltro Filho. Além disso, o governo federal coloca a Brigada Militar sob seu
comando. Diante de tal conjuntura, desprovido de apoio político e militar,
Flores da Cunha não encontra outra saída a não ser renunciar ao cargo de
governador, capitulando do cargo em 19 de outubro de 1937, partindo para
o exílio no Uruguai. Sem Flores da Cunha diante de seu caminho, Getúlio
Vargas empreende o golpe de Estado em 10 de novembro do mesmo ano,
dando início ao período do Estado Novo, que perdurou até outubro de 1945.
Figura 02 – Visita de Getúlio Vargas e Cordeiro de Farias a São Leopoldo em
1940

Fonte: Acervo Fotográfico do Museu Histórico Visconde de São Leopoldo.

Em São Leopoldo, Theodomiro Porto da Fonseca mantém sua afinidade
com as linhas políticas ditadas pelo governo Vargas. Com a instalação de um
novo regime, e em decorrência do mesmo, das ações de nacionalização, a partir
de 1938, o governo leopoldense também adotará suas ações e medidas para
cooperar com as novas determinações vigentes. Em maio de 1938, durante
uma visita do interventor federal no Rio Grande do Sul, coronel Oswaldo
Cordeiro de Farias, Theodomiro anuncia sua renúncia ao cargo de prefeito
de São Leopoldo. Enquanto esteve afastado do poder, o governo foi exercido
pelos secretários da Prefeitura, Latino Lacroix e Carlos de Souza Moraes. O
afastamento de Theodomiro dura pouco menos que uma semana. Lideranças
políticas, empresariais, religiosas e sociais se manifestam, pedindo que este
reconsidere sua decisão. Retornando para o governo municipal, o coronel
Theodomiro Porto da Fonseca permaneceu por mais seis anos à frente do
cargo, o qual deixou em 1944. Após deixar o governo, foi um dos fundadores
do Partido Social Democrático (PSD), pelo qual foi eleito deputado federal
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constituinte em 1946. Aspectos sobre a atuação de Theodomiro Porto da
Fonseca durante o Estado Novo ou em seu mandato legislativo na Câmara do
Deputados, entre 1946 e 1951, também poderiam ser abordados. Mas estes
aspectos ficarão para outros trabalhos.
Este texto não busca trazer elementos conclusivos. Nosso objetivo é
apresentar e analisar aspectos que ajudam a explicar os motivos que levaram
Theodomiro Porto da Fonseca a se manter no poder leopoldense por dezesseis
anos ininterruptos. Como apontamos nas linhas iniciais deste trabalho,
Theodomiro e a construção de sua atuação política ainda possuem muitos
elementos não revelados. O que aqui empreendemos foi lançar algumas
possibilidades e luzes sobre este agente social. Ao mesmo tempo, queremos
reforçar a nossa assertiva de que, para uma melhor compreensão das questões
políticas e sociais do Rio Grande do Sul das primeiras décadas do século
XX, especialmente em períodos como o Estado Novo, é preciso descortinar e
realizar uma averiguação crítica sobre a trajetória destes agentes mediadores
locais e regionais, pois os mesmos foram imprescindíveis para que a mecânica
política pudesse funcionar em suas diferentes dimensões.
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O PROCESSO DE “COLONIZAÇÃO” E “DESAPROPRIAÇÃO” DE
ÁREAS INDÍGENAS NO NORTE DO RIO GRANDE DO SUL
Rosani Maria Martinelli Nunes1

Introdução
O presente estudo tem por objetivo compreender como foi aplicada a
legislação de terras durante a Primeira República, envolvendo a desocupação
de terras, as empresas de colonização, e a ação do Estado como órgão regulador
na gestão de disputas agrárias envolvendo indígenas e colonos. Como recorte
espacial, trata da região de Passo Fundo, norte Rio-grandense. Nesse período,
inúmeras concessões de terras foram liberadas pela Secretaria de Agricultura,
utilizando diferentes critérios para tais concessões.
No decorrer do século XIX, houve uma grande preocupação com as fronteiras
do Império, uma vez que as regiões mais populosas situavam-se distantes
das fronteiras continentais do território. A região sul do Brasil sempre foi
problemática quanto as divisas, cabe lembrar a Província Cisplatina, a qual
ainda no Império tornou-se o atual Uruguai. Com a proclamação da República
e sua liberdade federativa, os Estados organizaram-se cada um a seu modo,
o que ocorreu, inclusive no Rio Grande do Sul. Contudo, após a elaboração
e aprovação da Constituição estadual, e os primeiros anos de governo, vê-se
a necessidade de, mais do que apenas ocupar o território (uma preocupação
antes do Império), sanar os conflitos pela posse da terra, envolvendo
latifundiários, colonos de ascendência europeia, indígenas aldeados e não
aldeados e caboclos.
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).

Paralela a legislação, também foram criados órgãos governamentais
federais para regulamentar o acesso à propriedade da terra e dirimir conflitos.
Em 1895 foi criado a Diretoria de Terras e Colonização (DTC), e em 1910 o
Serviço de Proteção ao Índio e Localização dos Trabalhadores Nacionais (SPILTN),
que em 1918 passou a denominar-se Serviço de Proteção ao Índios (SPI). Esses
órgãos públicos, especialmente a Diretoria de Terras e Colonização, atuou na
1

Acadêmica do Curso de História da Universidade de Passo Fundo. Bolsista de Iniciação
Científica CNPq. E-mail: rosanimartinellinunes@gmail.com. Esse artigo integra o projeto
de pesquisa Terras e Colonização no Norte do Rio Grande do Sul na Primeira República,
financiado pelo CNPq, sob a coordenação e orientação da professora Dra. Rosane Marcia
Neumann.
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organização e distribuição das terras, bem como na resolução de demandas
dos indígenas por delimitação de suas terras, as quais eram frequentemente
invadidas.

O Estado como mediador...
O Rio Grande do Sul, na Primeira República, era considerado um exemplo
para o restante da República, uma vez que pelo fato de as constituições dos
estados da federação terem grande autonomia, questões relacionadas com
a organização e produção da terra não eram necessariamente preocupações
de primeira ordem, como as melhorias nas estradas e a implantação de vias
férreas, para fomentar a economia. Nesse contexto liberal o Rio Grande do
Sul ganha destaque em relação ao restante do país, sendo seus dirigentes
aspirantes da teoria positivista buscavam práticas governistas que trouxessem
as populações tidas como mais atrasadas ao estado positivo.
O governo republicano rio-grandense, chefiado por Júlio de Castilhos(1891;
1893-1898) e posteriormente Borges de Medeiros(1898-1908; 1913-1928) a
gestão sul-rio-grandense experimentou posturas fortemente influenciadas
pelo positivismo, o que resultou na implantação da Diretoria de Terras e
Colonização (DTC), visando organizar o crescente problema de terras, como
a migração de colonos de ascendência europeia para o interior do estado,
bem como os conflitos resultantes desse movimento, tanto com proprietários,
quanto com caboclos ou nacionais e indígenas.
Relativo aos indígenas, sua política assumiu uma postura, de cuidado
fraternal, visando tutelá-los de modo que aos poucos fossem incorporados a
sociedade. Essa tutela se deu através da demarcação das terras de doze toldos
indígenas, situados no norte do Estado, a saber: Inhacorá, Guarita, Nonohay,
Serrinha, Fachinal, Caseros, Lagoão, Carreteiro, Ventarra, Erechim, Votouro
e Ligeiro. Destes doze toldos, estão situados no interior de Passo Fundo cinco:
Carreteiro, Ventarra, Erechim, Votouro e o Toldo de Ligeiro.
Contudo, conforme Rodrigues (2006, p. 7), nem tudo o que era realizado
em prol dos indígenas estava de acordo com a teoria Positivista
Até o governador do Estado Carlos Barbosa escreve uma mensagem ao
Ministro Miranda, ressaltando os grandes progressos feitos do governo
estadual na proteção aos índios, destacando a existência em Lagoa Vermelha
de uma escola para os indígenas, supervisionada pelos missionários
capuchinhos. Mas, esta política de implantar escolas nos toldos “estava
em desacordo com as indicações de Comte, para quem os governantes dos
“povos centrais” não deveriam interferir no estado mental das populações
“fetichistas”, restringindo-se a protegê-las de agressões e a aguardar que
naturalmente evoluíssem para o estado positivo.

Os adeptos do positivismo não viam com bons olhos uma maior
proximidade da população com as decisões políticas:
De fato, o positivismo comtiano defendia o alijamento das
classes
populares
em
relação
aos
assuntos
governamentais,
que deveriam ficar sob a responsabilidade de homens públicos
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moralizados e conhecedores das leis que regulariam a natureza e a
vida em sociedade, que o filósofo francês acreditava haver apreendido (LOVE,
1975 apud PEZAT, 2006, p. 266).

O Positivismo como norteador
No século XIX muito se estimulou a imigração de europeus para o
Brasil, principalmente apoiado por políticos e pessoas influentes ligadas ao
positivismo, de Auguste Comte. Essa teoria não foi, contudo, seguida na sua
totalidade, mas influenciava as ações dos dirigentes, como de Júlio de Castilhos
e Borges de Medeiros. Segundo Paulo Pezat (2006, p. 263), “para Castilhos,
a República era o “reino da virtude” onde somente os puros e desambiciosos
deveriam exercer funções de governo, concepção esta derivada da influência
que recebera do positivismo comtiano.” Aponta também para o estilo austero
da administração rio-grandense nesses primeiros anos republicanos.
Segundo a teoria positivista, a intenção das políticas do governo do
Estado voltadas aos indígenas almejavam avançar do fetichismo à idade
positiva, considerando que o positivismo tem três fases: teológico, metafísico e
positivo. Já a fase teológica se subdivide em fetichista, politeísta e monoteísta,
estando os índios no estágio teológico fetichista, e que as atividades voltadas
ao trabalho os trariam ao estado positivo. Segundo Rodrigues (apud PEZAT,
1997: 62),
O fetichismo é o primeiro regime mental da humanidade, a infância da
humanidade. Para tanto, mesmo Comte tendo realizado estudos sobre os
estados mentais das populações africanas, e das crianças, mesmo europeias
é pertinente destacar que é possível enquadrar as populações indígenas nesse
estudo, mesmo porque tanto as populações africanas quanto às nativas se
caracterizavam pelo “nomadismo tribal” e pela concepção fetichista dos
fenômenos que presenciavam.

Em nível nacional, o governo também ocupou-se da questão indígena. Foi
criado como órgão público federal o Serviço de Proteção ao Índio e Localização
dos Trabalhadores Nacionais (SPILTN).
Assim, os motivos que levaram o SPILTN a ser estruturado a partir
das propostas veiculadas pelos positivistas longe de ser uma “decisão
humanitária” dos grupos que administravam o Estado, estava vinculada a
uma opção estratégica realizada pelo governo. Ou seja, como os problemas
discutidos à época giravam em torno da necessidade de incorporação dos
povos indígenas. Já que se objetivava à expansão do território nacional, à
proteção da fronteira, dos espaços conquistados pelo avanço das populações
em direção a esses territórios e à elaboração de uma identidade nacional a
partir do anulamento das diferenças, coube ao SPILTN realizar parte da
tarefa (SILVA, 2011, p. 315).

A atribuição do SPILTN consistia em implantar nos indígenas hábitos e
costumes dos “civilizados” (SILVA, 2011, p. 318), como torna-los consumidores da
produção capitalista dos ocidentais, porém sem permitir ou financiar escolas dentro
dos toldos, o que poderia interferir no avanço dos mesmos para o estado positivo,
suprimindo hábitos seus.
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Em 1918, o SPILTN sofreu alterações na sua estrutura, passando a
Serviço de Proteção ao Índio (SPI) e, a tratar apenas das questões referentes
aos indígenas. O órgão apresentava problemas com as suas receitas, uma vez
que só dava despesas, com a demarcação e entrega de terras aos indígenas e
a preços inferiores aos de mercado aos nacionais.
Quanto às terras a serem colonizadas, o relatório do presidente do
estado, Borges de Medeiros, em 1913, explicita de que modo se procedia para
a colonização dos lotes não-ocupados: o governo do estado encaminhava a
DTC qual território desejava que fosse liberado de mata; após a derrubada
de árvores, metade daquele espaço seria entregue a colonos, e o restante,
comercializado, inclusive a madeira derrubada, em favor do Estado. No mesmo
relatório o presidente sinaliza que somente encarregados do Estado podiam
fazer a derrubada e o comércio, sendo que se fosse praticado por outros, era
tido como contrabando.2
Muito além dos objetivos positivistas, tanto a DTC como o SPILTN
mudaram o modo como os indígenas se relacionavam com o espaço, como
aponta Lima, (apud SILVA, 2011, p. 318),
Pôr-lhe um fim era destituir de vez o nativo de uma vivência cultural e
politicamente diferenciada do espaço geográfico (uma territorialidade
específica), obrigando-o ao reconhecimento de um território alheio e imposto
de fora. Este processo tem sua explicação nas preocupações simultâneas:
a) circunscrever porções de terra para localizar e fixar populações nativas,
inserindo-as no estoque fundiário disponível sob controle estatizado, e b)
liberar o espaço em torno para a empresa privada.

Nesse cenário, Torres Gonçalves, enquanto chefe da Diretoria de Terras
e Colonização, pautado na sua experiência adquirida, e preocupado com a
questão formal e legal, iniciou a redação em 1916 das instruções para o Serviço
de Proteção aos Indígenas, aprovadas em 1917, determinando que
1º - Junto a cada toldo será admitido um encarregado, reconhecido como
homem moralizado, casado, que sabia ler, escrever e contar, que conheça as
regras práticas fundamentais sobre as culturas mais vulgares interessado à
alimentação e tenha conhecimentos gerais de carpintaria.
2º - Por intermédio destes encarregados será prestada aos índios a proteção
fundamental de que carecem: a) guiando-os e auxiliando-os na construção
das suas habitações (geralmente de madeira), segundo pequenos projetos
fornecidos pelas Comissões de Terras e Colonização a que estiverem sujeitos,
iguais ou análogos aos tipos fornecidos(...).
3º - Serão fornecidas aos Índios as ferramentas e sementes necessárias. As
ferramentas não serão propriedade individual deles, porém fornecidas nas
ocasiões em que elas careçam, e em seguida recolhidas ao depósito.
4º - Os encarregados dos toldos ficam diretamente subordinados Às Comissões
de Terras e Colonização respectivamente mais próximas, as quais realizarão
a fiscalização dos trabalhos dos toldos e aplicação das verbas por intermédio
de seus diversos funcionário (...).
5º - É assegurada aos Índios a mais completa liberdade de se organizarem
como melhor lhes parecer, e especialmente serão respeitadas as autoridades
2

Relatório de Presidente de Província. Rio Grande do Sul, 1913, p. 45-46.
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que houverem instituído entre si, sem indagar do acerto de tais escolha (...)
(RODRIGUES, 2006, p. 9).

Indígenas
Os indígenas da etnia Kaingang são originados das regiões de mata atlântica
ou de araucária, predominantemente São Paulo, Paraná e Santa Catarina. Com as
expedições de bandeirantes, por volta dos séculos XVII e XVIII, e as consequentes
derrubadas de matas, os indígenas que viviam nessas regiões foram se
embrenhando cada vez mais nas florestas, encaminhando-se para o sul do
território, sendo que por vezes os conflitos entre os bandeirantes e indígenas
foram inevitáveis.
No Rio Grande do Sul, por conta da expansão resultante da chegada de
imigrantes europeus, e consequente exploração do território, tanto Kaingangs
como Guaranis foram embrenhando-se nas matas fechadas, cada vez mais
próximas do rio Uruguai.
O crescimento das colônias velhas, levou o excedente dessa população
migrar à região norte do Rio Grande do Sul, em busca de terras para serem
explorados através da agricultura.
Com a migração dos descendentes de imigrantes das Colônias Velhas –
tendo como um dos principais motivos, a escassez da terra – para o norte
do Rio Grande Sul, começou a se constituir colônias novas. Essas colônias
estavam inseridas dentro de uma política estadual que visava à ocupação da
região. Com isso, as colonizadoras começaram a “agir”, formando colônias
particulares, mistas, ou não. Por exemplo, o governo do estado do Rio
Grande do Sul, em 22 de dezembro de 1910, criou o 8º Distrito de Passo
Fundo, chamado de Colônia Erechim. (TEDESCO, 2017, p. 183).

Contudo, as áreas de terras que passavam para a iniciativa privada,
eram desmatados, expondo as suas populações indígenas, gerando atritos.
Por outro lado, a demanda dos indígenas pela demarcação de um território
definido, em termos econômicos, não era bem visto pela maioria, uma vez que
não vislumbravam neles a possibilidade de explorar as mesmas, tornando-as
produtivas.
Nessa perspectiva, um dos principais pontos que o SPILTN e a DTC buscavam
combater era o nomadismo característico dos grupos indígenas, pois [...]
pôr-lhe um fim era destituir de vez o nativo de uma vivência cultural e
politicamente diferenciada do espaço geográfico (uma territorialidade
específica), obrigando-o ao reconhecimento de um território alheio e imposto
de fora. Este processo tem sua explicação nas preocupações simultâneas:
a) circunscrever porções de terra para localizar e fixar populações nativas,
inserindo-as no estoque fundiário disponível sob controle estatizado, e b)
liberar o espaço em torno para a empresa privada (LIMA, 1995, p. 197 apud
SILVA, 2011, p. 318).

Logo, a concretização desse intuito exigia uma mudança essencial na
concepção de território comum dos indígenas. A ocupação do território da
região norte trouxe, portanto, um novo problema às empresas colonizadoras
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e aos dirigentes da sociedade: organizar o território de modo a acomodar os
indígenas, retirando sua imobilidade e inserindo em seus costumes os de
ocidentais.

Caboclos
Caboclo é uma expressão difícil de explicar, uma vez que já fora tida
como pejorativa, e inclusive proibida por lei de ser usada durante o Império,
e mesmo no período colonial, quando o Rei D. José de Portugal emitiu um
Alvará em 1755, proibindo o seu uso pejorativo (SILVA, 2014, p. 339).
Durante a República Velha se utiliza com maior frequência a expressão
“nacionais”, inclusive oficialmente pelo Serviço de Proteção dos Índios e
Localização dos Trabalhadores Nacionais.
Os caboclos dominavam técnicas mais “atrasadas” de agricultura em
relação aos colonos, como a produção nas “roças” (SILVA, 2014, P. 345). Tais
técnicas podiam ser aplicadas com maior eficiência na produção agrícola, e
percebendo isso, os colonos se aproximaram do nacional, adaptando suas
técnicas de produzir a terra e, de certo modo, foram assimilando um pouco,
mesmo que involuntariamente, da cultura do caboclo.
Para Willems, o contato entre os alemães e os “nacionais”, que ele denomina
de “caboclos” ou “caiçaras”, exerceu inﬂuência fundamental na maneira pela
qual os imigrantes passaram a constituir seu processo de “nacionalização”.
Segundo o autor, a consciência nacional do caboclo e do caiçara dependia
dos contatos que eles estabeleciam com “as instituições destinadas a
transmitir os valores representativos da nacionalidade”. Contudo, como
essas relações não eram muito fortes e como, geralmente, “eram mais
caboclos e caiçaras do que brasileiros, isto é, representam valores antes
locais do que nacionais”, os imigrantes que se associavam a eles acabaram
seguindo o mesmo caminho e, assim, “acaboclaram-se” (WILLEMS, 1940
apud SILVA, 2014, p. 344).

Os caboclos eram principalmente tidos como pessoas sem cultura, e
mesmo inferiores, o que justificava o estabelecimento do colono para ocupar o
território e produzir de forma capitalista, algo que o caboclo aparentemente não
era capaz. Pelo fato de o caboclo não conseguir se adaptar ao modo capitalista,
este realizava a manutenção do seu modo de vida através do avanço para
novas áreas, ainda não exploradas. Portanto, o SPILTN visava a organizar
esses trabalhadores nacionais em colônias para liberar o vasto território que
esparsamente povoavam, e liberá-lo à venda para empresas de colonização.
Em seu estudo, Maria F. Martini (apud SILVA, 2014, p. 348), busca
definir a expressão caboclo como o campesinato pobre no Rio Grande do Sul,
resultante de correntes migratórias, cuja postura econômica oscilava entre a
extração da erva mate, trabalho nas estâncias, como soldado, na agricultura
de subsistência, comerciante de mulas e gado, e mesmo integrando-se com
povos indígenas e sendo vistos como ladrões.
Segundo Silva (2014, p. 348), as nominações estão ligadas diretamente
às atividades econômicas desempenhadas. “Assim, são identificados como

445

MIGRAÇÕES HISTÓRICAS E RECENTES

SUMÁRIO

‘agregados’, ‘posseiros’, ‘posteiros’, ‘intrusos’, ‘ervateiros’ (categoria mais
comum na região do planalto rio-grandense, devido à grande quantidade de
pessoas envolvidas na coleta de erva mate)”.
Para Márcia Motta (2005, p. 69), os caboclos
Eram os “indígenas” que não mais se identificavam com valores socioculturais
próprios, embora continuassem a viver da terra, em habitações rústicas,
dispersas na mata (florestas, campos, cerrados) e nos roçados. [...] Inseridos
em uma sociedade de classe, caracterizaram sujeitos de camadas sociais
mais exploradas e marginalizadas que convergem para os embates da
luta constante na produção de seus espaços vivenciais, seja no campo, na
floresta ou até nas periferias das cidades.

Considerações finais
Inúmeros embates de deram entre esses grupos, sejam físicos, verbais,
legais ou apenas intelectuais. Mas, muito além das movimentações dessas
populações ou grupos sociais, os indígenas, apesar de na prática, obterem um
território legitimamente seu, foram alvo de uma tentativa de “desapropriação”
de suas características originais, como seu modo de vida e sua mobilidade.
No relatório de 1910, por exemplo, Gonçalves descreve o caso da prisão de
seis índios do Toldo de Rio Carreteiro, situado no município de Passo Fundo,
porque haviam matado “dois brasileiros ocidentais”. O que levou ao crime
foi o fato de esses brasileiros terem anteriormente assassinado dois índios.
[...] Por sua vez, a mesma reflexão não encontrava espaço quando a questão
em pauta era a terra, pois, cabe perguntar: até que ponto é justo impor uma
noção de território construída por ocidentais a grupos “fetichistas” que não
conheciam a noção de propriedade privada da terra ou que recentemente,
em alguns casos, vinham entrando em contato com esse conceito e sua
prática? (SILVA, 2011, p. 319).

E Silva (2011, p. 325) enumera muitas outras medidas para ocidentalizar
os indígenas:
Outra medida executada pela DTC, cuja meta era apurar o processo de
incorporação e proteção dos índios, bem como dar conta dos objetivos
anteriormente expostos, foi a instalação no interior dos Toldos de “[...] um
homem com família, tendo capacidade para dar aos indígenas educação
compatível com a receptividade deles” (ALVES, 1917, p. XVI). Tais indivíduos,
chamados de encarregados, seriam responsáveis por auxiliar os índios nas
mais diferentes situações. Destaca-se, nessa perspectiva, a indicação de que
eles deveriam ajudar os índios na construção de casas de madeira, cujo
modelo seria fornecido pelas Comissões de Terras e Colonização.

Fica evidente que o projeto da Diretoria de Terras e Colonização era
transformar os indígenas em trabalhadores nacionais, e não somente protegêlos e tutelá-los.
Os caboclos, igualmente, não foram compreendidos em sua complexidade,
pois tratando-se de um camponês pobre, o “nacional”, que não conseguia
se adaptar ao modo capitalista da sociedade, quando fixado numa terra que
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não fosse sua, era expulso por não possuir um título que comprovasse a
posse, mesmo que se tratasse de terras devolutas. Por esse motivo, outras
denominações quanto aos “nacionais” surgiram, como ervateiros e posseiros
(a primeira expressão se deve que a produção de erva se dava de forma nômade
nos ervais da região norte, sendo estes explorados também por indígenas e a
segunda expressão pela falta do título de posse onde o caboclo se fixou).
Com a normatização e regulação da propriedade da terra, de posseiros
esses sujeitos passaram a intrusos. No Relatório do Presidente da Província
de 1913 (p. 46)3 consta:
Deverá, outrossim, publicar e afixar editais, prevenindo que o Estado
conservará nas terras os intrusos que encontrar, cuja situação será
normalizada, concedendo-se-lhes pequenos lotes mediante equitativa
indenização; porem que não mais admitirá o estabelecimento irregular,
sem prévio consentimento, contra o qual serão postas em vigor as penas
estabelecidas no regulamento de terras. [...]
Defesa das florestas mediante a presença dos guardas e aplicação de
penalidade contra intrusos, que são os seus maiores inimigos. Ao mesmo
tempo isso permitirá a gradual regularização dos hábitos dessa população,
fixando cada intruso em um pequeno lote previamente demarcado.

Portanto o contato desses grupos em Passo Fundo girou em torno da
terra, seja a disputa pela sua posse, seja na troca de experiências produtivas,
configurando e reconfigurando a ocupação desse espaço. Como órgão mediador,
a Diretoria de Terras e Colonização exercia um papel central.
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UM OLHAR SOBRE AS QUESTÕES RELIGIOSAS NAS OBRAS DA
ELITE POLÍTICA BRASILEIRA, ARGENTINA E CHILENA: ESTUDO
COMPARADO (SÉCULO XIX)
Welington Augusto Blume1

INTRODUÇÃO2
Não tenho a pretensão de dizer cousas novas: allego factos que julgo bem
averiguados, e sirvo-me de documentos que passaõ por seguros. E se
erronea for a opinião que interponho sobre o mais conveniente modo de
colonisar, espero merecer a indulgencia, não recusada até hoje, a quem
dezeja unicamente auxiliar, como lhe He agora possível, a discussão d’ um
assumto de interesse Nacional (ABRANTES, 1846, p.1).

Ao longo do século XIX, a questão migratória esteve na pauta dos governos
argentino, brasileiro e chileno. Trazer imigrantes aos territórios nacionais,
para os políticos letrados que ocupavam parte do seu tempo discutindo a
imigração, significava ocupar o território, promover o desenvolvimento local
e regional, proteger as áreas ocupadas e garantir o enriquecimento cultural.
O citado Visconde de Abrantes3, que publicou uma obra intitulada Memória
sobre os meios de promover a colonisação (1846), foi um dos tantos políticos
letrados que dedicou parte da sua vida pública para escrever e discutir a
imigração. Em linhas gerais, obras sobre imigração como a de Abrantes,
entrelaçam implicações econômicas, políticas e sociais oriundas de processos
migratórios. A ênfase desses trabalhos está voltada para a avaliação de quais
seriam os imigrantes que poderiam trazer o progresso e o refinamento cultural
para os países que incentivassem a vinda de imigrantes. Tanto o Visconde de

1

Graduando em História pela Universidade do Vale do Rio dos Sinos – UNISINOS. E-mail:
welingtonblume@hotmail.com.

2

Este artigo integra o projeto de pesquisa “Imigrantes em ação: organização social e
participação política. Estudo comparado sobre a imigração no Brasil, Argentina e Chile –
Séculos XIX e XX”, coordenado pelo Profº Drº Marcos Antônio Witt.

3

Miguel Calmon du Pin e Almeida, mais conhecido como Marquês de Abrantes (utilizo
o nome Visconde de Abrantes por razões metodológicas. Na obra ora analisada Miguel
Calmon assina como Visconde de Abrantes) nasceu em Santo Amaro da Purificação, 23
de outubro de 1796 e veio a falecer no Rio de Janeiro em 13 de setembro de 1865.
Graduou-se no curso de Direito na Universidade de Coimbra, no ano de 1821. Ao longo
da sua trajetória política, esteve à frente de diversos cargos públicos, dentro os quais se
destaca o cargo de diplomata, exercido nos anos de 1844 e 1845 (período em que publicou
Memoria sobre os meios de promover a colonisação).
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Abrantes, como Vicente Perez Rosales4, IgnacioDomeyko5 e Domingo Faustino
Sarmiento6, argumentavam que essas duas qualidades seriam encontradas
entre os imigrantes brancos europeus.
De tal modo, sob um ponto de vista mais amplo, a atração de imigrantes
europeus brancos era um sinônimo de investimento no progresso material e
imaterial das nações. A legitimação desse argumento, por parte dos políticos
letrados, se dava através da menção do processo migratório adotado pelos
Estados Unidos. Na perspectiva deles, a escolha dos estadunidenses por
atrair imigrantes europeus brancos e, em números bastante expressivos, de
nacionalidade alemã7, foi acertada; os relatórios8 emitidos pelo governo dos
Estados Unidos comprovariam a “morigeração” e “aptidão” dos imigrantes que
ingressaram em terras anglo-saxônicas. O que faltava para que os governos
argentino, brasileiro e chileno conseguissem atrair um número significativo
de imigrantes europeus brancos e garantir seu desenvolvimento econômico
e social em terras nacionais, era uma revisão da sua estrutura burocrático/
4

Vicente Perez Rosales nasceu em Santiago, no Chile, em 5 de abril de 1807 e veio a falecer
na mesma cidade, em 6 de setembro de 1886. A maior parte da sua formação foi feita
na Europa, no colégio parisiense Manuel Silveira. Não encontrei informações sobre sua
graduação. No site Memória Chilena (http://www.memoriachilena.cl/), há informações de
que Rosales “fue aventurero, minero, comerciante, hacendado, hombre de Estado, político
y diplomático, actividades que lepermitieron recorrer casi todo Chile, parte importante de
Sudamérica, Estados Unidos y Europa”. Em 1850 é nomeado agente de colonização de
Valdivia e Llanquihue. Desse ano em diante, publicou diversas obras voltadas para o
âmbito da imigração. Para mais informações: http://www.memoriachilena.cl/602/w3article-7677.html#presentacion

5

IgnacioDomeyko nasceu no dia 31 de julho em Niedzviadk, província polaca da Lituânia
e faleceu no dia 23 de janeiro de 1889, em Santiago, no Chile. Diferentemente dos outros
três políticos letrados/intelectuais, Domeyko não era da nação em que atuou ao longo
da sua trajetória. Ingressou na Universidade Vilna em 1817, graduando-se em Ciências
Físicas e Matemáticas. No ano de 1838 viajou para o Chile e foi contratado pelo governo
chileno para ser professor de química e mineralogia. Desde então, foi nomeado a diversos
cargos públicos do governo chileno, sendo designado reitor da Universidad de Chile em
1867. Escreveu o documento que aqui analisamos em 1850, pois tinha interesses pessoais
com a questão migratória. Para mais informações: http://www.memoriachilena.cl/602/
w3-article-646.html#presentacion

6

Domingo Faustino Sarmiento nasceu no dia 15 de fevereiro de 1811 em San Juan e faleceu
no dia11 de setembro de 1888, na cidade de Assunção, Argentina. Foi um dos nomes
mais influentes na Argentina ao longo do século XIX, tendo uma atuação múltipla como
jornalista, escritor e também Presidente da Argentina entre os anos de 1868-1874. Sua
primeira formação ocorreu numa das chamadas Escuelas de laPatria, criadas pelo governo
revolucionário. Como não nasceu em família abastada, deixou de dar continuidade aos
estudos em escolas formais. Segundo biografias, Sarmiento se tornou num autodidata.
Ao longo da sua trajetória, dialogou com intelectuais de outros países e se transformou
numa figura influente em seu meio. Publicou a obra aqui analisada em 1845, durante o
período que esteve em exílio político no Chile, por fazer oposição ao regime rosista.

7

A Alemanha, como um país unificado, existiria somente a partir de 1871. Os imigrantes
que vinham para a América eram oriundos de regiões como Mecklenburg-Schwerin,
Hamburgo, Holstein, Renânia-Palatinado, entre outras. Nesse período, eram regiões que
possuíam proximidade linguística e cultural, mas ainda não constituíam uma unidade
político administrativa.

8

Em sua maioria, os relatórios são referidos em notas de rodapé. Abrantes, Rosales,
Domeyko e Sarmineto fazem poucas menções a eles, mas quando são citados, reforçam
afirmações que os próprios autores fizeram ao longo de sua narrativa.
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administrativa. A título de exemplo, o Visconde de Abrantes menciona que o
sucesso da política migratória dos Estados Unidos se sustentava no
1º emprego prompto dos braços que chegão – 2º facilidade de adquirir terras
por commodo preço – 3º Segurança pessoal e de propriedade – 4º liberdade
religiosa – 5º liberdade civil – e 6º facilidade de comunicação entre os
colonos e os parentes e amigos que deixarão na terra natal (ABRANTES,
1846, p.31)[grifo meu].

Outro exemplo pode ser encontrado no estudo de Ignacio Domeyko. Em
suas memórias, intituladas de Memoria sobre lacolonizacionen Chile (1850),
Domeyko dedica um capítulo para diferenciar a política migratória chilena da
política migratória estadunidense. A abordagem aproxima-se bastante daquela
adotada pelo Visconde de Abrantes: na estrutura burocrático/administrativa
dos Estados Unidos pode-se encontrar a forma ideal de atrair e acolher os
imigrantes, enquanto que a estrutura burocrático/administrativa do seu
respectivo país é arcaica e deve se moldar ao modelo estadunidense. Essa
oposição é frequente nas obras dos políticos letrados estudados nesse texto.
Nossa ênfase, aqui, estará centrada em refletir sobre como os mencionados
políticos letrados desnudam a questão religiosa.
De tal modo, tem-se por objetivo compreender de que maneira Domeyko,
Rosales, Abrantes e Sarmiento abordam aspectos da religiosidade em seus
trabalhos. A proximidade de publicação das obras desses autores, Memoria
sobre la colonizacion em chile(1849), Memoria sobre emigracion, inmigracion i
colonizacion (1854), Memoria sobre os meios de promover a colonisação (1846)
e Facundo (1845), abre-nos a possibilidade de compararmos a narrativa dos
autores. Aproximamo-nos, assim, da perspectiva metodológica criada por Marc
Bloch (1998), que destacou: “praticar o método comparativo é pois, em ciências
humanas, procurar, para explicar, as semelhanças e diferenças patenteadas
por séries de natureza análoga, tiradas de meios sociais diferentes” (BLOCH,
1998, p.115). Com isso, destacamos que nosso interesse na comparação está
nos elementos que compõem a construção da narrativa nas obras analisadas.
Ao mesmo tempo, interessa-nos refletir sobre o contexto geral das
migrações para a Argentina, Brasil e Chile no século XIX. Isso porque
as experiências com a dinâmica migratória nesses respectivos países
influenciaram os intelectuais/letrados aqui analisados a produzirem suas
obras. Ao mesmo tempo, abrimos um espaço para falarmos da massiva
imigração para os Estados Unidos no século XIX, uma vez que os políticos/
letrados aqui estudados são grandes estudiosos da situação econômica, política
e social desse país. Adotando tal perspectiva, de complementar a análise da
narrativa com o contexto social mais amplo, não estaremos correndo o risco
de analisarmos o texto pelo texto. Ciro Flamirion Cardoso e Ronaldo Vainfas
já chamaram a atenção para esse ponto, argumentando: “em uma palavra, o
historiador deve sempre, sem negligenciar a forma do discurso, relacioná-lo
ao social” (CARDOSO; VAINFAS, 1997, p.378).
Assim, o texto foi dividido em duas partes. Na primeira, abordaremos
a questão migratória de uma maneira mais geral, trazendo informações e
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estatísticas para que se possa compreender os movimentos migratórios para o
Brasil, Argentina, Chile e Estados Unidos na primeira metade do século XIX.
Na segunda, analisaremos a maneira como Domeyko, Rosales, Abrantes e
Sarmiento abordam a questão religiosa em suas obras de forma comparativa,
observando a estruturação dos discursos de ambos os autores, para que
possamos demonstrar a circularidade das ideias políticas sobre a imigração
no século XIX.

UM OLHAR GERAL SOBRE A DINÂMICA MIGRATÓRIA DO SÉCULO XIX
O Historiador Helbert Klein (1999), em estudo intitulado “Migração
internacional na história das Américas”, destaca que a maioria dos imigrantes
que se deslocam da Europa para as Américas no século XIX eram agricultores9.
Tal aspecto, contraposto às propostas dos governos brasileiro, argentino e
chileno, evidenciam uma feição importante dos movimentos migratórios que
marcaram o Oitocentos e a virada para o Novecentos: os fatores de repulsão
e atração de imigrantes giravam em torno da propriedade da terra, do núcleo
familiar e das oportunidades de emprego. Para Klein, há três evidências que
reafirmam as motivações para que pessoas descontentes deixassem seu
continente à procura de oportunidades em outros países:
O primeiro é o acesso à terra e, portanto, ao alimento; o segundo, a variação
de produtividade da terra; e o terceiro, o número de membros da família que
precisam ser mantidos. Na primeira categoria estão as questões que envolvem
a mudança dos direitos sobre a terra, suscitada via de regra pela variação
da produtividade das colheitas, causada, por sua vez, pela modernização
agrícola em resposta ao crescimento populacional. Nas grandes migrações
dos séculos XIX e XX – época em que chegaram à América mais de dois
terços dos migrantes – o que de fato contava era uma combinação desses
três fatores (KLEIN, 1999, p.14).

Se observarmos com vagar as propostas para imigrantes oferecidas pelos
governos argentino, brasileiro, chileno e estadunidense, teremos, por um lado,
toda uma discussão que viabiliza a posse da terra ao recém chegado imigrante
e sua família. Na legislação, é comum encontrarmos uma flexibilização quanto
à posse da terra e ao pagamento das propriedades que fossem sendo utilizadas
pelos imigrantes. Abrantes e Domeyko, por exemplo, reservam um espaço
especial em suas obras para refletir sobre a venda de terras no Brasil e no
Chile. Na perspectiva desses dois autores, pensar na propriedade era uma
das peças-chave para atrair imigrantes. Assim, o argumento de Klein, quando
analisado ao lado de documentos do período, torna-se ainda mais relevante
para compreendermos o que levou um contingente tão grande de pessoas a
deixar seu país à procura de novas oportunidades em outros países.

9

Em outro estudo, o historiador Martin Dreher (2005) reafirma a colocação de Klein e
acrescenta que a agricultura era apenas um dos meios de trabalho encontrados pelos
imigrantes. Muitos deles, no caso daqueles que se deslocaram para São Leopoldo a
partir de 1824, trabalhavam também como ferreiros, açougueiros, moleiros, cervejeiros,
padeiros e inúmeras outras profissões.
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Dentro dessa perspectiva, notamos que observar os movimentos
migratórios de qualquer período histórico é, também, analisar o que atrai os
migrantes. Se por um lado a realidade social do indivíduo condiciona suas
decisões de migrar ou não, também é correto afirmar que seus anseios por
melhorar de vida o auxiliam nessa decisão. Numa Europa marcada pela
ascensão do mundo industrial, pelo êxodo rural acentuado e por pacatas
oportunidades de mobilidade social, a imigração acabou por se transformar
numa escolha de muitos migrantes. Os fatores de atração pesaram muito
nessa escolha (KLEIN, 1999).
A historiografia mais recente dos estudos migratórios demonstra que
houve grande mobilização dos governos americanos em atrair bons imigrantes.
Para o político letrado Rosales (1854), na categoria dos bons imigrantes
entravam aqueles com grandes habilidades profissionais, também chamados
de industriosos, que respeitavam a lei e a ordem nos países receptores. Assim,
através de uma mudança na estrutura burocrático-administrativa e de ampla
propagando subsidiada pelos países americanos na Europa, os governos
visavam atrair o maior número de imigrantes possíveis para suas terras10.
Nesse aspecto, os Estados Unidos, constantemente referido nas obras de
Abrantes, Rosales, Domeyko e Sarmiento, se tornaram o país que mais atraiu
imigrantes em todo o mundo. Para Klein (1999), o crescimento econômico
observado nos Estados Unidos logo após o período de sua independência
foi bastante considerável. Na virada do século XVIII para o XIX, a marinha
mercante dos Estados Unidos perdia apenas para a Inglaterra no comércio
internacional. Em números, “entre 1821 e 1880, cerca de 9,5 milhões de
europeus – sobretudo irlandeses e alemães – desembarcaram nos Estados
Unidos” (KLEIN, 1999, p.21). Em termos gerais, essa quantidade de imigrantes
representava 80% do contingente total de imigrantes que deixou a Europa para
viver na América. Ao todo, esse número chega a 11,8 milhões de imigrantes.
(KLEIN, 1999). Países como Brasil e Argentina, figuram entre os cinco países
que mais receberam imigrantes europeus no período acima mencionado.
O Brasil,
Antes de 1880, absorveu uma imigração bastante importante de colonos
oriundos da Alemanha e do norte da Itália. Quase todos evitaram as regiões
de trabalho escravo e se instalaram em regiões de clima temperado, ao sul
de São Paulo. Por volta de 1880, cerca de 455 mil desses europeus haviam
se instalado no Rio Grande do Sul e em Santa Catarina, representando uma
parte relativamente significativa dos 3,7 milhões de brancos registrados em
1872 (KLEIN, 1999, p.22)

Em seus estudos, Marcos Antônio Witt (2016), destacou que os primeiros
imigrantes chegaram ao Brasil a partir de 1817, através de um projeto mediado
10 Segundo o historiador Marcos Antônio Witt, “de um modo geral” os motivos “podem ser
resumidos em: agenciamento de imigrantes para o serviço militar; branqueamento da
população; diminuição do poder da elite estancieira; dinamização do mercado interno;
estabelecimento de minifúndios voltados à agricultura e criação diversa de animais;
fabricação de utensílios, ferramentas e máquinas via artesanato; ocupação do território;
produção de alimentos; substituição de mão de obra escrava (WITT, 2006, p11).
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pelo governo. O processo de Independência do Brasil, em 7 de setembro de
1822, permitiu a escrita e promulgação de sua primeira Constituição, em
1824, na qual ficou registrada a possibilidade de entrada de imigrantes, o
que flexibilizou a organização de uma estrutura administrativa para o seu
recebimento.
Já na Argentina, a partir de 1830, genoveses, vascos, irlandeses,
escoceses, ingleses e alemães compunham o quadro de imigrantes que
começavam a chegar em Buenos Aires. Todavia, é a partir do final do século
XIX, principalmente depois de 1880, que o maior fluxo de imigrantes adentrou
o território buenairense. Um dos impulsionadores desta onda migratória
foi a aprovação da Lei Nº 817, de outubro de 1876, que incentivou a vinda
de imigrantes ao território argentino. Tão forte e diversificado foi o volume
migratório recebido, que marcou indubitavelmente sua inserção na realidade
atual do país, influenciando nas características particulares de sua população.
Duas nacionalidades se destacam numericamente nesta onda
imigratória: a espanhola e a italiana. Dos 5.481.276 imigrantes que chegaram
neste período, 2.341.120 corresponderam a italianos e 1.602.752 a espanhóis.
Depois, em ordem decrescente, vieram os franceses, os judeus (que nas
primeiras listas figuravam como russos, pelo seu lugar de procedência), os
austro-húngaros, os alemães (com uma porcentagem igual aos britânicos), os
suíços, os portugueses, os belgas e os holandeses. Os 6,4% restantes estavam
representados por outras nacionalidades em volumes inferiores a 0,10 % do
total imigratório. Nesse contexto, italianos e espanhóis dominaram o cenário
imigrantista na capital argentina até mesmo depois da II Guerra Mundial
(1939-1945)11 (WITT; BLUME; RITTER; 2014).
Quanto à imigração no Chile, os alemães constituem-se em um dos
primeiros grupos chegados àquele país. Os anos de 1810 a 1848 podem ser
delimitados como o primeiro período de chegada de imigrantes, porém, de
forma mais espontânea. Os projetos governamentais voltados à colonização em
1811, 1824, 1825, 1838 e 1842 atestam a preocupação do governo chileno em
trazer imigrantes europeus para colonizar o território. Mas, em se tratando de
projeto de colonização, os irlandeses foram os primeiros imigrantes a chegar;
desde 1825, o governo chileno pretendia instalar 500 famílias de irlandeses;
até 1848, 10 mil famílias.
A fim de agilizar o processo de imigração e colonização, o governo criou a
Sociedade Nacional de Agricultura, que se ocupava dos locais onde os colonos
seriam assentados. Apesar de todos os esforços do Chile em captar mão de
obra europeia para a colonização, até 1850 a reputação do país na Europa
não era positiva; tinha-se dúvida sobre a sobrevivência das Colônias e sobre
o grau de conflitos com os índios Mapuches. Em termos de organização, os
responsáveis pela imigração e colonização pensavam os locais de assentamento
de tal modo que os chilenos pudessem ser mesclados com os estrangeiros. A
partir de 1850, colonos alemães foram instalados em Valdívia (via projeto de
colonização). Em números, o censo de 1875 demonstra que 16.872 imigrantes
11 As informações foram retiradas da Revista do Museu Nacional de Imigração – Argentina.
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estavam morando no país, dentre os quais alemães e britânicos são os que
aparecem com maior representatividade (ESTRADA, 1999).
Esse panorama geral sobre a imigração nos países ora analisados nos
auxilia para verificarmos quão massiva foi a imigração para os Estados Unidos,
enquanto que Brasil, Argentina e Chile receberam um contingente muito menor
de imigrantes. Tal aspecto ilumina algo importante nas obras aqui analisadas:
Abrantes, Rosales, Domeyko e Sarmiento, utilizam constantemente cartas,
livros e estatísticas produzidas por políticos estadunidenses e seu governo
para construir suas narrativas. Esses documentos servem como referência e
dão sustentação aos trabalhos desses políticos/letrados.
A menção aos Estados Unidos aparece de maneira variada nas obras dos
autores, mas há similaridades importantes. A alusão ao país é majoritariamente
positiva. Sempre que algum deles precisa legitimar um posicionamento,
utilizam argumento de autoridade12 citando algum livro, documento, carta ou
senso produzido pelo governo estadunidense. A constância dessa narrativa
pode ser encontrada na economia, em questões de cunho político e também
naquelas que tocam aspectos sociais como um todo. É nesse enquadramento
que encontramos a narrativa sobre a religiosidade.

A QUESTÃO RELIGIOSA NOS ESCRITOS DA ELITE LETRADA ARGENTINA,
BRASILEIRA E CHILENA
Nuestra tolerancia relijiosa calificada por hechos que avergüenzan a muchas
naciones civilizadas endoneha sido proclamado elprincipio, pero no observado,
i nuestro sistema de gobierno, excluyen de nustro seno semejantecalamidad.
Chile no tendrá nunca que llorar como laEspañalaexpulsion desacordada de
sus moros (ROSALES, 1854, p. 6).

O contingente de imigrantes que deixou a Europa para procurar novas
possibilidades de vida nas Américas trouxe consigo muito mais do que
roupas, utensílios de trabalho e sonhos. A religiosidade, que compunha a
bagagem imaterial do imigrante, acompanhou-o nesse processo migratório. Já
em terras americanas, quando radicados em território brasileiro ou chileno13,
imigrantes de religião calvinista, protestante ou muçulmana precisavam se
habituar às religiões de Estado instituídas pela constituição. No caso desses
países, vigorava a religião Católica Apostólica Romana, assim descrita no texto
constitucional:
Título 1º - Artigo 5º - A Religião Catholica Apostolica Romana continuará
a ser a Religião do Imperio. Todas as outras Religiões serão permittidas
com seu culto domestico, ou particular em casas para isso destinadas, sem
12 Aproximamo-nos, aqui, de uma perspectiva analítica do campo literário. Os argumentos
contidos nos discursos são construídos sob as mais diversas matrizes. A que identificamos
nos livros analisados, o argumento de autoridade, é utilizado por Abrantes, Rosales,
Domeyko e Sarmineto no sentido de aumentar a validade de uma ideia. Nesse caso, o
real é descrito por alguém que tem autoridade de fazê-lo, para que ele seja aceito como
verossímil (BRETON, 2003).
13 A constituição da argentina é promulgada em 1853.
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fórma alguma exterior de Templo. Constituição Brasileira de 182414[Grifo
nosso].
Capítulo III. De la religión - Artículo 5- La religión de la República de Chile
es la Católica, Apostólica, Romana; con exclusión del ejercicio público de
cualquier otra. Constituição Chilena de 183315[Grifo nosso]

O fato de Brasil e Chile possuírem religião de Estado levou Abrantes,
Rosales, Domeyko a refletir sobre sua influência na atração de imigrantes
potenciais. Esses autores partiam do princípio de que uma religião oficial
poderia pesar na escolha do país de destino dos imigrantes. Nesse caso,
imigrantes de religião não católica poderiam muito bem escolher um país com
menores restrições religiosas para emigrar.
Na passagem que abre esse subcapítulo, Vicente Perez Rosales (1854)
constrói uma crítica à atitude dos espanhóis no período que antecedeu as
Grandes Navegações, no famoso conflito envolvendo católicos e mouros. Para
Rosales, os chilenos em muito se distanciavam dos espanhóis por um motivo
importante: no Chile, a liberdade religiosa era respeitada. Apesar de instituída
a religião Católica Apostólica Romana como sendo a oficial do Estado, o culto
privado de diferentes religiões não era restringido, desde que a religião do
Estado fosse respeitada. Por esse motivo, em suas memórias, Rosales garante
que o imigrante que escolhesse o Chile como seu novo país teria sua liberdade
religiosa preservada.
É importante que se destaque um aspecto: Rosales faz parte dos primeiros
grupos de políticos letrados que debatem exaustivamente a imigração, que
passou a ser seriamente repensada na década de cinquenta do século XIX
no Chile, como mencionado anteriormente. Antes dele, Ignacio Domeyko
(1850) chamava a atenção dos políticos chilenos para o atraso do país em sua
legislação voltada para a imigração. Para Domeyko,
Desconocida la causa, o mas bien, no estudiada suficientemente la cuestion
bajo el punto de vista local, práctico, ýense clamores i declamaciones; i
se piérdela ocasion que en la época actual hace activar las emigraciones
europeas mucho mas que en ningun outro período de la historia moderna
(DOMEYKO, 1850, p.1).

De tal modo, na perspectiva de Domeyko, era essencial que a imigração
fosse estudada profundamente para que o Chile se transformasse num país
atrativo para os imigrantes europeus. Um primeiro passo seria seguir o
exemplo dos Estados Unidos. Pensando nisso, Domeyko diferencia o processo
de imigração e colonização entre os dois países e enaltece os Estados Unidos
nos mais variados aspectos.
No hai, pues, en el globo un campo mas vasto para las emigraciones
europeas. En este campo tienen donde diseminarse los pueblos de diversas
razas i distinto origem, de diferentes idiomas i relijion, de diversos usos
14 Disponível em: https://www2.senado.leg.br/bdsf/bitstream/handle/id/137569/Constituicoes_Brasileiras_v1_1824.pdf?sequence=5
15 Disponível
1833.pdf
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i costumbres. En este inmenso espacio, elemento físico de la libertad e
independencia, se olvidano se entibian los ódios i rencores patrios, se ponen
a prueba las ideas i concepciones mas estrafalarias, i cada cual, siguiendo
los impulsos de su fe i su corazon (DOMEYKO, 1850, p.3).

Nas entrelinhas do trabalho de Domeyko, encontramos diversas
relações de associação, “que são sempre contextuais. Por exemplo, texto em
que trabalhador se associe a pobres ou escravidão a pecado” (CARDOSO;
VAINFAS, 1997, p.381). No trecho acima, é possível verificarmos uma delas.
Domeyko associa as palavras independência e liberdade aos Estados Unidos.
Observando as entrelinhas, percebemos que Domeyko também relaciona o
cotidiano do imigrante radicado nos Estados Unidos com a ideia de harmonia,
onde imigrantes de diferentes origens, costumes, idiomas e religiões estariam
convivendo através dos impulsos de “sufe e corazon”.
Lendo a passagem de forma literal, não encontramos indícios de uma
crítica do autor sobre a legislação chilena naquilo que toca a religião. Mas,
como advertiu Giralda Seyferd (2002), muitas vezes as concepções dos autores
são encontradas de forma implícita nos textos. Para o caso de Domeyko,
percebemos que a construção do parágrafo acima citado evidencia essa crítica.
O autor associa as palavras independência e liberdade aos Estados Unidos e,
na mesma frase, as palavras origens, costumes, idiomas e religiões aparecem
para enfatizar a pluralidade do imigrante branco e europeu. E, por fim, esse
trecho aparece no subcapítulo Diferencia de La colonizacion entre los Estados
Unidos i Chile, o qual é construído através da ideia de diferença entre o ideal
e o real.
Noutro contexto, Abrantes desenvolve um texto mais claro e objetivo com
vistas em contribuir para uma melhoria na maneira como o Império brasileiro
lidava com a questão migratória. A sustentação dos argumentos desse autor,
assim como fizeram Rosales e Domeyko, legitimam-se através da menção dos
Estados Unidos. No capítulo onze de suas memórias, intitulado de Motivos á
que se attribue o progresso da colonição nos Estados Unidos, Abrantes discute
seis assuntos que considera urgentes para fomentar a vinda de imigrantes,
sendo um deles a liberdade religiosa. Abrantes argumenta
nos Estados Unidos, onde não ha Religião dominante, e são todos
os cultos admitidos e respeitados, achao os emigrados das diversas
crenças não só Igrejas, e Ministros, como inteira liberdade para o
exercício publico dos seos ritos; de maneira que o seo espírito religiozo
não soffre a menor privação. Entre nos, posto que seja conhecida e
aplaudida a nossa tolerância religioza, todavia ella não parece bastante
para remover todos os escrupulos de consciência nos emigrados que
não proffessao a nossa Religião de Estado: não julgão sufficiente
para isso a disposição do arto 5º da Constituição do Imperio; porque,
longe de contentarem-se com o culto domestico em Cazas sem forma
exterior de templos, reputão essa restricção como desairoza á sua
Crença. Querem ter Igrejas com sinos, e practicar o seo culto com
publicidade; e quem observar o império que tem na Alemanha as
ideas religiozas nao deixara de convir na efficacia d’uma mais larga
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tolerancia para atrahir a emigração deste paiz (ABRANTES, 1846, p.
34).

Nota-se que tal como mencionou Rosales, para o caso chileno, Abrantes
tece elogios para a tolerância religiosa no Brasil. Sua preocupação também
está voltada para o texto da constituição. A religião de Estado preocupa
Abrantes e o faz pensar que imigrantes de religião não católica, quando tomam
conhecimento desse aspecto, optam por emigrar para outros países que não o
Brasil. Tal ideia aparece no texto de forma implícita.
A preocupação de Abrantes é ampla: atrair o maior número de
imigrantes brancos europeus, de preferência de origem alemã, para o Brasil.
Os empecilhos para que isso acontecesse circunscrevia a venda de terras,
trabalho, segurança, propriedade, comunicação e liberdades religiosas e civis
dos imigrantes. Para o autor, o Império brasileiro precisaria reorganizar sua
estrutura burocrático/administrativa para melhor acolher os imigrantes, e
para isso, deveria alinhar as mudanças necessárias com a maneira de pensar
a imigração dos estadunidenses. Assim como observamos nas obras de
Domeyko e Rosales, Abrantes associa a palavra liberdade com Estados Unidos
em diversos trechos de sua obra.
Outro intelectual, Domingo Faustino Sarmiento, cita o assunto da
religião e das liberdades religiosas em diversas passagens de Facundo (1845).
Como cuidado metodológico, consideramos apenas àquelas em que o assunto
das religiosidades está associada aos processos migratórios16. Na primeira
delas, o autor argumenta “la custion de la libertad de cultos es, en América,
una cuestión de política e de economía. Quien dice libertad de cultos, dice
inmigración europea e población” (SARMIENTO, 1845, p.128). Entusiasta da
vinda de imigrantes brancos europeus para a Argentina, Sarmiento relaciona
a ideia da liberdade religiosa com a política e a economia. Essa escolha do
autor pode ser compreendida quando analisa conjuntamente com o restante
de sua obra. Sarmiento, como Domeyko, Abrantes e Rosales, associa a vinda
de imigrantes brancos europeus para a Argentina com a ideia de progresso.
O autor destaca que “el elemento principal de orden e moralización que la
República Argentina cuenta hoy es la inmigración europea” (SARMIENTO,
1845, p. 263) [Grifo nosso].
Notamos que Sarmiento defende a vinda de imigrantes europeus para
a Argentina através de sua defesa aberta à liberdade religiosa. Na amplitude
de sua obra, percebemos que essa concepção também contempla o ideal de
República construído por Sarmiento, que se opõe ao governo então vigente.
Contra as arbitrariedades de Rosas, Sarmiento dispara
Nuestra educación política está consumada! Todas las custiones sociales,
ventiladas: Federación, Unidad, libertad de cultos, inmigración,
navegación de los rios, Poderes políticos, libertad, tirania; todo se há dicho

16 A obra é muito ampla e vasta. Por muitas vezes a palavra religião não condiz com o
assunto aqui analisado. Por isso, foram selecionados apenas os trechos específicos que
relacionam religião com imigração.
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entre nosostros, todo nos ha costado torrentes de sangue (SARMIENTO,
1845, p.257-258) [Grifos nossos]

A linha de pensamento de Sarmiento se aproxima daquela dos outros
políticos letrados. As palavras imigração, liberdade, independência e progresso
aparecem constantemente associadas com progresso e civilização.

CONSIDERAÇÕES FINAIS
Através desse estudo, demonstramos que a imigração foi amplamente
discutida no Brasil, na Argentina e no Chile na metade do século XIX. Os
políticos letrados desses países argumentavam que fomentar a vinda de
imigrantes brancos europeus para suas nações traria benefícios múltiplos: a
aptidão dos imigrantes para o trabalho, seu respeito com as leis e seu espírito
industrioso permitiriam que os países entrassem nos trilhos do progresso e
da civilidade.
Os políticos letrados aqui analisados, entretanto, aferiram que a estrutura
burocrático/administrativa de seus países estaria demasiado atrasada para
alavancar grandes projetos migratórios. Desde a legislação, condizente com a
propriedade da terra, liberdades individuas e religiosas, até as oportunidades
oferecidas pelos países receptores, eram consideradas arcaicas por Abrantes,
Domeyko, Sarmiento e Rosales. Ambos indagam que a legislação referente à
imigração deveria ser revista e, sobretudo, os pontos que tocam o cotidiano
dos imigrantes, como a liberdade de cultos, precisava ser reformulada.
Para a construção dessa argumentação, os autores utilizaram como
referência livros, documentos e sensos produzidos, sobretudo, nos Estados
Unidos. Para eles, esse país estava bastante adiantado em relação a sua
política migratória, que dava suporte para o imigrante recém chegado se
estabelecer e dar continuidade a sua vida. Uma de suas principais críticas,
analisadas nesse texto, toca o campo das religiosidades. Brasil e Chile, até
o ano de publicação das obras aqui observadas, eram países com religião
oficial; enquanto que a Argentina, sob os mandos de Juan Manuel de Rosas,
limitava a entrada de estrangeiros em seu território. Preocupados com a
questão migratória e pensando na pluralidade de cultos dos imigrantes
brancos europeus, Abrantes, Sarmiento, Rosales e Domeyko teceram críticas
implícitas e explícitas à legislação referente à imigração. Ambos defenderam
abertamente a liberdade de cultos e criticaram a existência de uma religião
oficial de Estado.
Essas construções narrativas sobre a imigração, observadas sob o
prisma da História Comparada, abrem novas possibilidades para o estudo
dos movimentos migratórios. Num primeiro plano, pudemos notar que há
intensa circularidade de ideias entre Brasil, Argentina e Chile. As concepções
sobre imigração se aproximam bastante. Ambos os autores, escrevendo em
seus respectivos países, associam a imigração com a ideia de progresso e
civilização. O que distancia a escrita dos autores, nesse estudo, são os motivos
que levaram cada um a produzir sua obra. Num segundo plano, torna-se cada
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vez mais importante que os historiadores rompam os horizontes analíticos
de seus trabalhos. Os olhares pontuais nos dizem muito, mas a ampliação
de uma pesquisa, e, nesse caso, a efetivação de uma análise comparativa,
pode nos auxiliar a compreender fenômenos complexos de forma mais ampla.
No caso em questão, verificamos que os discursos imigrantistas de políticos
letrados de diferentes países assumiram roupagens específicas, e quando
comparadas, muito parecidas.
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9 Relações interétnicas, escravidão
e pós-abolição
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HISTÓRIA ORAL E MEMÓRIA: OS CAMINHOS DE UMA PESQUISA EM
HISTÓRIA
Dalva N. Reinheimer1
Elaine Smaniotto2

1 Considerações iniciais
Neste artigo, a proposta é discutir a metodologia utilizada em uma
pesquisa3, que está sendo desenvolvida por onze acadêmicos4 e duas
professoras5 do Curso de Licenciatura em História, das Faculdades Integradas
de Taquara - FACCAT, nos anos de 2016 e 2017, a qual busca conhecer e
registrar aspectos da história e da memória de afro-brasileiros, nos Vales do
Paranhana e do Sinos (RS). Para isso, foi necessário consultar e envolver a
comunidade, por meio da comunicação verbal e da identificação de pessoastestemunhos, documentos e fotografias sobre vivências de afro-brasileiros
nesta região, além de estimular o desenvolvimento de pesquisas com temas e
grupos deixados na invisibilidade por séculos.
É de nosso conhecimento que existem muitas fontes e registros de
memórias sobre imigrantes europeus no sul do Brasil, pois esses grupos,
detentores de um poder simbólico6, acabaram sendo responsáveis pela produção
e difusão de suas próprias memórias. Observa-se certa invisibilidade sobre o
registro, a preservação e a difusão de memórias dos grupos afro-brasileiros
e seus descendentes, e que desta forma, tiveram o seu direito à memória e à
história negado, sendo assim, firma-se a relevância deste trabalho. Por meio
da metodologia ativa com o fio condutor na história oral, até o momento,
foram realizadas 23 entrevistas7, como forma de apropriação da principal
fonte história desta pesquisa: a memória de afro-brasileiros.

1

Doutora em História – FACCAT. Contato: dalva@faccat.br

2

Mestre em História – FACCAT. Contato: elainesmaniotto@faccat.br

3

É importante esclarecer que se trata de um trabalho que está em desenvolvimento e,
por isso, os dados empíricos são reflexões iniciais e a revisão teórica foi à abordagem
objetivada neste artigo.

4

Ademir Luis Abdu, Ariani Merena Sartiri, Caio Leonardo Jablonski, Éliton Juliano Freitag,
Fabíola Thais Graffunder, Gabriel O. W. de Bortoli, Jessica Élen S. Pires, Juliana Machado
Nunes, Lidiane Lima Schoenardie, Michele Cristina C. de Souza, Valdir Antônio da Silva
Flores.

5

Dalva N. Reinheimer e Elaine Smaniotto.

6

De acordo com Pierre Bourdieu, o poder simbólico é um poder invisível, que só pode ser
exercido com a cumplicidade daqueles que não querem saber que lhe estão sujeitos ou
mesmo que exercem. “O poder simbólico como poder de constituir o dado pela enunciação,
de fazer ver e de fazer crer, de confirmar ou de transformar a visão do mundo e, desse
modo, a ação sobre o mundo, portanto o mundo” (BORDIEU, 1989, p. 14).

7

Total de quinze mulheres e oito homens entrevistados.
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2 Iniciando a caminhada
Nas últimas décadas, é recorrente, entre os educadores, discussões sobre
os processos de ensino-aprendizagem, uma vez que não basta apenas passar
informações para crianças, adolescentes e adultos. O grande desafio está na
perspectiva de se desenvolver a autonomia individual, conduzir o estudante
a ser protagonista da construção da aprendizagem. Para Berbel (2011, p.
30), “Educar para a autonomia significa também, consequentemente, um ato
político e para o campo de formação profissional e ou formação de professores,
um ato político pedagógico”.
Nesse sentido, a participação do estudante se dá no exercício do
aprender fazendo. Ao professor, cabe conduzir o processo metodologicamente,
estimular as atividades dos estudantes, assim, a cada etapa, realizam-se
várias aprendizagens, como as de construção de instrumentos na busca
de informações (questões semiestruturadas), a realização de entrevistas, a
análise, a tomada de decisão, a síntese e a escrita de artigos sobre os afrobrasileiros, nos Vales do Paranhana e do Sinos.
Ao dar início nesta pesquisa, foi estendido o convite para todos os
acadêmicos do Curso de Licenciatura em História da FACCAT, para participar
do projeto “Nós estamos aqui: registros de memória e de lugares dos afrobrasileiros nos Vales do Paranhana e do Sinos (RS)”. Em seguida, foram
realizados encontros para discussões, preparação e encaminhamentos.
A pesquisa concentra-se em dois eixos8, por meio dos quais procura-se
percorrer parte da trajetória de afro-brasileiros na região. Ressaltamos que
a proposta deste artigo é apresentar apenas o primeiro eixo. A partir de
questões semiestruturadas9, buscou-se desvendar parte da história de afrobrasileiros, remanescentes na região e os que migraram de outros lugares
e que, atualmente estão vivendo em municípios pertencentes aos Vales do
Paranhana e do Sinos.
Como base teórica, utilizou-se a relação entre a História Oral e
conhecimentos da corrente da História Cultural. De acordo com José Carlos
S. B. Meihy e Fabíola Holanda (2017), trabalhar com história oral exige um
conjunto de procedimentos, tais como: Elaboração de um projeto, identificação
de pessoas-testemunhas, preparação da entrevista10, realização da entrevista,
8

O primeiro eixo concentrou-se na investigação dos registros de oralidade, presentes nos grupos de descendentes,
que residem nos municípios localizados nos Vales do Paranhana e do Sinos. O segundo eixo privilegiou a
arqueologia histórica, buscando identificar e caracterizar os lugares de memória – como remanescentes de
comunidades, toponímia nas cidades, monumentos, espaços públicos e privados etc. – existentes na região e
que tem sua existência associada a presença de afro-brasileiros.

9

Elaboramos dois roteiros de questões: Um para as pessoas que nasceram e vivem no mesmo município e outro
para as pessoas que nasceram em municípios fora da abrangência desta pesquisa. As questões contemplaram
a origem, a chegada e a identidade de afro-brasileiros.

10 Reservar um tempo longo (mais de 1h, no mínimo); Treinar sua sensibilidade, estar atento(a); Organizar um
caderno de campo; Fazer perguntas simples e diretas (ver roteiro); Saber ouvir – o entrevistador deve saber
respeitar a lógica e o ritmo de cada entrevistado. Recursos como: fotografias, recortes de jornal, documentos
poderão auxiliar; Preencher ficha de dados antes de iniciar a gravação; Providenciar a carta de cessão/ direitos
e recolher a assinatura da pessoa entrevistada.
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tratamento da entrevista11, transcrição12 e criação de acervo documental e
de pesquisa. No acervo, o documento oral, escrito e imagens passam a ser
preservados e disponibilizados para estudos e análises, uma vez que o Curso
de Licenciatura em História da FACCAT objetiva formar professor pesquisador,
portanto, dentro deste propósito, faz-se necessário desenvolver atividades
que estimulem o desenvolvimento de diferentes habilidades e promovam a
autonomia do(a) futuro(a) professor(a).
Na contemporaneidade, com a ampliação da noção de documento, a
tradição oral é uma importante ferramenta de pesquisa. Um aspecto significativo
do trabalho com história oral refere-se ao primeiro contato com o/a depoente.
Torna-se necessário deixar claro os objetivos e as intenções da pesquisa desde
o primeiro contato para que sejam logo anulados os sentimentos de dúvidas e
desconfianças. Também, ressalta-se que, durante as entrevistas é fundamental
que haja uma interação de ambas as partes e, por parte do(a) entrevistador(a),
a demonstração de um grande interesse quanto ao que está sendo narrado.
Paul Thompson (1992) alerta que um pesquisador que opta pela história oral
deve respeitar o outro, demonstrar compreensão e simpatia pela opinião do(a)
entrevistado(a) e acima de tudo, disposição para escutar. Para Thompson,
A história oral é uma história construída em torno de pessoas. Ela lança a
vida para dentro da própria história e isso alarga seu campo de ação. Admite
heróis vindos não só dentre os líderes, mas dentre a maioria desconhecida
do povo. Estimula professores e alunos a se tornarem companheiros de
trabalho. Leva a história para dentro da comunidade e extrai a história de
dentro da comunidade (THOMPSON, 1992, p. 44).

Sonia Maria de Freitas também converge nessa direção quando
ressalta que a história oral “privilegia a voz dos indivíduos, não apenas dos
grandes homens, como tem ocorrido, mas dando a palavra aos esquecidos ou
“vencidos” da história” (FREITAS, 2002, p. 51) e que o trabalho realizado pelo
historiador oral “visa o registro de experiências e representações do indivíduo
inserido num contexto social” (FREITAS, 2002, p. 71), além de que “a história
oral possibilita novas versões da História ao dar voz a múltiplos e diferentes
narradores” (FREITAS, 2002, p. 81).
Lozano (2002) afirma que a história oral é um procedimento destinado
à constituição de novas fontes para a pesquisa histórica, tendo como base os
depoimentos orais colhidos sob métodos e pressupostos teóricos explícitos.
Estas novas fontes fazem parte do Acervo Documental e de Pesquisa “Nós
estamos aqui: registros de memória e de lugares dos afro-brasileiros nos Vales
do Paranhana e do Sinos (RS)”. Nesse sentido, sobre a maneira de utilização

11 Produzir instrumento de auxilio (sumário, índice temático...); Duplicação da gravação
(cópia de segurança).
12 Transcrever tudo. Colocar entre parênteses todas as coisas que aconteceram (chorou)
(parou de falar) (expressou indignação) (sorriu) (cachorro latiu)... Transcrição (em cada
1 hora de gravação, destinar 5 horas para a transcrição); Requer paciência, dedicação
e sensibilidade na passagem oral para a escrita; Usar notas de rodapé para possíveis
esclarecimentos.
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dessas gravações que foram realizadas por outros pesquisadores é importante
ter em mente que:
A utilização de acervos de memória oral é outro modo de pesquisa que
entende a memória como documento e História Oral como metodologia. A
legitimidade na utilização de arquivos orais ocorre muito pela riqueza de
informações que alargam a vida dos sujeitos que nesses espaços “guardam”
suas memórias. Trabalhar com memórias de acervos constitui um desafio,
é a possibilidade concretizada de dar outra perspectiva a documentos
construídos, por vezes, durante anos, atribuindo, assim, movimento a algo
que está em inércia (GRAZZIOTIN; ALMEIDA, 2012, p. 41).

Sendo assim, ressaltamos que as entrevistas realizadas por estudantes
do Curso de História nos trazem a potencialidade de uma dimensão do universo
(contextualização) da pesquisa, abordam assuntos relevantes para entender a
formação do espaço, a existência de comunidades de matrizes africanas que
reivindicam a inclusão nas sociedades que escravizaram seus antepassados
africanos e seus descendentes, daí a importância de pesquisar sobre a história
e a cultura destes povos no âmbito regional. Existe o desejo de inclusão, mas
reconhecendo e respeitando ao mesmo tempo a identidade que passa pelas
diferenças corporais, étnicas e culturais.
A identidade étnica (a crença na vida em comum étnica) constrói-se a partir
da diferença. A atração entre aqueles que se sentem como de uma mesma
espécie é indissociável da repulsa diante daqueles que são percebidos como
estrangeiros. Esta ideia implica que não é o isolamento que cria a consciência
de pertença, mas, ao contrário, a comunicação das diferenças das quais os
indivíduos se apropriam para estabelecer fronteiras étnicas (POUTIGNAT, P;
STREITFF-FENART, 2011, p. 40).

Assim, é importante ressaltar que a etnicidade13 provoca ações e reações
entre os grupos dentro de uma organização social que está em constantes
mudanças.
Nas palavras de Grazziotin e Almeida (2012, p. 44), “trabalhar com
memórias, transformá-las em documentos, tanto produzindo entrevistas como
utilizando acervos, são dois modos de promover exercícios de investigação”.
Sabendo disso, acreditamos que a história oral é uma porta de acesso à história
passada e presente das populações afro-brasileiras. Na região dos Vales do
Paranhana e do Sinos, existem poucos registros escritos e visuais sobre esta
temática. Então, as memórias das pessoas entrevistadas propiciam o contato
com realidades não abordadas pelos documentos escritos até o momento,
os quais foram, em sua maioria, produzidos por grupos de imigrantes e
descendentes europeus, detentores de um poder simbólico nesta região.

3 A memória como fonte de pesquisa
A memória, tanto no plano individual como coletivo, constitui-se de
lembranças e esquecimentos que são constantemente recriados, evocados e
13 POUTIGNAT, P; STREITFF-FENART, 2011, p. 11.
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marcados pelo presente. A História busca elementos da memória para contar
história. A memória é a representação14 do passado, e ainda, a memória é
uma reconstrução continuamente atualizada do passado, mais do que uma
reconstituição fiel do mesmo15. Para Rousso (2002, p. 94), a memória “é uma
reconstrução psíquica e intelectual que acarreta de fato uma representação
seletiva do passado, um passado que nunca é aquele do indivíduo somente,
mas de um indivíduo inserido num contexto familiar, social, nacional”.
Trazendo a escrita de Michel Pollak para o contexto da pesquisa, é
importante pensar sobre os elementos constitutivos da memória, individual
ou coletiva.
Em primeiro lugar, são os acontecimentos vividos pessoalmente. Em segundo
lugar, são os acontecimentos (...) vividos pelo grupo ou pela coletividade à
qual a pessoa se sente pertencer. São acontecimentos dos quais a pessoa nem
sempre participou mas que, no imaginário, tomaram tamanho relevo que,
no fim das contas, é quase impossível que ela consiga saber se participou ou
não. (POLLAK, 1992, p. 201).

Segundo Pollak, há uma estreita ligação entre a memória e o sentimento
de identidade, pode-se dizer que,
a memória é um fenômeno construído social e individualmente, quando
se trata da memória herdada, podemos também dizer que há uma ligação
fenomenológica muito estreita entre a memória e o sentimento de identidade
(...). Isto é a imagem que uma pessoa adquire ao longo da vida referente a ela
própria, a imagem que ela constrói e apresenta aos outros e a si própria, para
acreditar na sua própria representação, mas também para ser percebida da
maneira como quer ser percebida pelos outros. (POLLAK, 1992, p. 204).

Partindo desses pressupostos, sabe-se que a construção da memória é
carregada de crenças, imaginações, afetividade e acontecimentos reais que
foram sendo reconstruídos com o passar do tempo, uma vez que os atos de
esquecer ou lembrar são construídos socialmente dentro de um contexto vivido
pela pessoa que está recordando acontecimentos do passado.
Ainda sobre memória e identidade, Joël Candau enfatiza que,
Memória e identidade estão indissoluvelmente ligadas. A memória, ao
mesmo tempo em que nos modela, é também por nós modelada. Isso resume
perfeitamente a dialética da memória e da identidade, que se conjugam, se
nutrem mutuamente, se apoiam uma na outra para produzir uma trajetória
de vida, uma história, um mito, uma narrativa (CANDAU, 2012 p. 16).

Diante disso, memória e identidade estão indissoluvelmente ligadas,
ou seja, enlaçam-se possibilitando a realização de estudos que partam do
tempo presente, de personagens vivos que mais que testemunhar um fato ou
14 “A representação inclui as práticas de significação e os sistemas simbólicos por meio dos
quais os significados são produzidos [...]” (WOODWARD, 2000, p.17). A representação
é compreendida como um processo cultural que estabelece identidades individuais e
coletivas.
15 CANDAU, 2012, p. 9
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relatar trajetórias, permitam ver o processo de seleção dos acontecimentos, de
constituição de discursos e, assim, possibilitam as análises que extrapolam a
constatação dos fatos.
Para Jacques Le Goff (2003, p. 469), a memória é “um elemento essencial
daquilo que passamos a chamar de identidade individual ou coletiva, cuja
busca é uma das atividades fundamentais dos indivíduos e das sociedades do
presente, na febre e na angústia”.
Desta forma, ao desenvolver um trabalho, cuja principal fonte histórica
baseia-se na memória, acredita-se ser necessário estabelecer ou restabelecer
‘verdades históricas’, além de utilizar métodos e questionamentos diferenciados,
para expor e explicar representações do passado, não esquecendo de que
devemos trabalhar de forma que a memória coletiva sirva para a libertação e
não para a servidão16 das pessoas. Portanto, a memória passa a ser estudada
e firma-se como sinônimo de lembrança, tempo passado, esquecimento, assim
como a garantia da identidade individual e coletiva17 de determinados grupos
sociais.

4 Considerações finais
Percebemos que, para trabalhar numa perspectiva não tradicional na
área do ensino, é necessário acreditar no potencial de metodologias inovadoras,
como a metodologia ativa. Ela leva a aprendizagem para a autonomia,
desenvolvimento e crescimento do estudante, abrindo horizontes que podem
acolher, inicialmente, sua curiosidade, depois, sua análise e, finalmente,
sua produção de conhecimento e apreciação/avaliação do produto – uma
possibilidade historiográfica.
Durante o processo de realização e tratamento de entrevistas, análise de
dados e produção de conhecimentos, os estudantes puderam confrontar o que
aprenderam na sala de aula, com suas próprias estruturas de compreensão
histórica. Também, cruzar dados com as fontes já existentes, estudar o tempo
presente de uma forma mais dinâmica, converter depoimentos em fontes
primárias disponibilizadas em um acervo de memórias individuais e, ao
mesmo tempo, coletivas, possibilitando, assim, que indivíduos pertencentes
a categorias sociais, geralmente excluídas da história oficial, isto é, os afrobrasileiros possam ser ouvidos deixando registradas para análises futuras
sua própria visão de mundo e aquela do grupo social ao qual pertence.
Concluiu-se, por meio do projeto, que a oralidade traz a possibilidade
ímpar, simbólica e subjetiva de relatar, por meio da fala, das lembranças, dos
silêncios e de esquecimentos, aspectos que talvez não fossem perceptíveis em
outras fontes documentais.

16 LE GOFF, 2003, p. 471
17 Para Joël Candau (2012, p. 16) “é a memória que vem fortalecer a identidade, tanto
no nível individual quanto no coletivo: assim, restituir a memória desaparecida de uma
pessoa é restituir sua identidade”.
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A PARTICIPAÇÃO DE AFRO-BRASILEIROS NA OKTOBERFEST DE
IGREJINHA
Éliton Juliano Freitag1
Neste artigo pretende-se abordar a relação interétnica2 entre afrobrasileiros e imigrantes alemães e seus descendentes no município de
Igrejinha/RS, desde a chegada dos primeiros imigrantes em meados do século
XIX até os dias atuais, dando ênfase para a participação de afro-brasileiros na
maior festa desta cidade – a Oktoberfest.
Atualmente os trabalhos sobre História Regional se multiplicaram,
abrangendo várias áreas no campo social, político, religioso, econômico
e cultural, porém, ainda há lacunas em aberto, ou abordagens parciais de
determinados temas, principalmente sobre a presença do afro nas colônias
alemãs e sobre as relações culturais que se estabeleceram ao longo do tempo.
Diante disso, a importância dessa temática reside na possibilidade de
tornar visível a relação interétnica entre afro-brasileiros e descendentes de
colonos alemães na Oktoberfest de Igrejinha, que é o maior evento de expressão
da cultura3 germânica deste município.
Para tanto, foram realizadas pesquisas em livros e artigos bem como
entrevistas e fotografias cedidas ao projeto4 “Nós estamos aqui: registros
de memória e de lugares dos afro-brasileiros nos Vales do Paranhana e do
Sinos (RS)”, que assim fundamentaram a problematização deste estudo. Vale
salientar a importância da História Oral para a realização deste artigo, pois,
como afirma Silveira (2009, p.37) “O trabalho com fontes orais possibilitou
trazer à História, tanto como sujeitos e/ou testemunhos, aqueles que, de certa
forma, foram excluídos e colocados no anonimato, sem direito à memória”.
Desta forma, por meio da oralidade buscou-se conhecer aspectos sobre
determinada realidade de uma sociedade.

1

Graduando do Curso de Licenciatura em História – FACCAT. Contato: ejfreitag1994@
gmail.com

2

Segundo Poutignat e Streiff – Fenart “a identidade étnica constrói-se a partir da diferença.
A atração entre aqueles que se sentem como de uma mesma espécie é indissociável da
repulsa diante daqueles que são percebidos como estrangeiros. Esta ideia implica que
não é o isolamento que cria a consciência de pertença, mas, ao contrário, a comunicação
das diferenças das quais os indivíduos se apropriam para estabelecer fronteiras étnicas”
(POUTIGNAT, P; STREITFF-FENART, J , 2011, p.40)

3

De acordo com Woodward, “cada cultura tem suas próprias e distintivas formas de
classificar o mundo. É pela construção de sistemas classificatórios que a cultura
nos propicia os meios pelos quais podemos dar sentido ao mundo social e construir
significados. [...] Esses sistemas partilhados de significação são, na verdade, o que se
entende por cultura”. (WOODWARD, 2000, p. 41)

4

Acervo Documental e de Pesquisa: FUNDO: Nós estamos aqui: registros de memória e de
lugares dos afro-brasileiros nos Vales do Paranhana e do Sinos (RS). FACCAT/Laboratório
do Curso de licenciatura em História. Pasta G, nº 2 e Pasta A, nº 1.
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Também é importante ressaltar que a utilização de fotografias como fonte
requer, por parte do historiador, uma série de cuidados no seu tratamento.
Para uma leitura eficaz dessas fontes, Burke (2004, p. 238) declara que “[...]
o historiador necessita ler nas entrelinhas, observando os detalhes pequenos
mais significativos – incluindo ausências significativas – [...]”. Para a realização
de uma interpretação iconológica das fontes é necessário o conhecimento do
contexto histórico em que a imagem foi produzida, sua circulação, a quem
elas se destinavam, para assim, perceber os sentidos que a imagem possui.
Então, através de depoimentos orais, fotografias e bibliografia disponível
procuramos apresentar e analisar a participação de afro-brasileiros na maior
festa da cidade de Igrejinha: a Oktoberfest.

Relações interétnicas no Vale do Paranhana
A imigração alemã em Igrejinha tem início em 1846, ano esse que marca
a formação da Colônia Santa Maria do Mundo Novo, de propriedade de José
Tristão Monteiro. Logo após a sua fundação Tristão Monteiro dividiu a sua
colônia em vários lotes de terras, vendendo-os na sua maioria para imigrantes
alemães vindos da região do Hunsrück. Nesses lotes, os colonos germânicos
Cultivavam com a ajuda dos membros da família”. Inicialmente, produziam
para sua subsistência mas logo obtinham excedentes. Com o dinheiro
apurado na venda desses excedentes, podiam aumentar sua produção,
comprar outros produtos, desenvolver o comércio local, além de ampliar
suas propriedades, gerar empregos e investir em diferentes setores da
economia (MOHR e SANDER, 2004, p. 22).

Devido a esse empenho dos colonos, o desenvolvimento da colônia
aconteceu nos anos que se seguiram. Porém, junto com os imigrantes
alemães, estava à força de trabalho dos negros escravos que sempre estiveram
presentes em nossa região, mesmo que não fosse comum os colonos alemães
terem escravos, existia algumas exceções, Engelmann (2005, p. 607) salienta
que “Franz Koch foi uma dessas exceções, tendo trazido junto com ele, para o
Mundo Novo, alguns negros escravos [...]”.
Ubiratã Ferreira Freitas (2014) sustenta que o negro sempre teve grande
importância econômica na região da Fazenda do Mundo Novo, e que muito
antes dos colonos chegarem já havia “[...] o vilarejo de Santa Cristina do Pinhal,
que teve sua base de produção envolta pelo sistema escravocrata” (FREITAS,
2014, p. 439).
A cultura afro na região era vivenciada no século XIX nas senzalas ou
nas “vilas afro” onde a religião e a música se apresentavam como principal
manifestação cultural, pois como define Azevedo e Smaniotto (2011, p.167)
“neste contexto, a música somada com a religião vai fornecer subsídios para
o negro vivenciar sua cultura, de forma que a base de sua religiosidade fosse
mantida, e com isso, garantindo a permanência da sua identidade cultural/
religiosa”.
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Assim como o afro, o colono/imigrante também tinha como maior
expressão da cultura alemã a religiosidade e a música, e isso se demonstrava
na união da música com a religião nos chamados “Kerb”.
Erni Guilherme Engelmann afirma que o Kerb era dedicado à inauguração
de um templo religioso, sempre trazendo alegria e satisfação para comunidade,
pois no kerb, toda a comunidade se unia previamente para a preparação de
roupas, comidas e bebidas. E durante toda a festa havia muita música, dança
e brincadeiras.
Contudo, entre os séculos XIX e a segunda metade do século XX não
havia interação entre as culturas afro e alemã, uma vez que festas e atividades
de expressão cultural eram feitas separadamente,
Até meados de 1960, negros não entravam em bailes que ocorriam nas
localidades da região. Ficavam nas janelas, do lado de fora, podendo apenas
apreciar. Havia alguns salões que promoviam bailes apenas para negros e
onde os brancos não entravam. Geralmente esses bailes eram animados por
um gaiteiro e um violeiro também de origem negra (MOHR e SANDER, 2004,
p. 23).

Por outro lado Engelmann relata que:
[...] preconceito havia, como ainda hoje, contra os negros, em muitos casos,
mas que o oposto também é verdade, pois entre muitas famílias o tratamento
que lhes era dado era o de um filho, de um irmão e, não raro, como uma das
pessoas mais queridas naquele meio (ENGELMANN, 2005, p. 603).

Dentro deste contexto muitos afros acabaram vivenciando aspectos da
cultura germânica, inclusive aprendendo a falar o dialeto alemão, denominado
“Hunsrück”, que é falado na região dos Vales do Sinos e Paranhana até hoje.
Essa interação entre afro-brasileiros e descendentes alemães pode ser
evidenciada nas palavras da Rejane Rosane da Silva Saraiva (2016):
Ah, eu não sei se eu sou. Eu me sinto como alemão, porque foram os alemães
que me acolheram. Então, eu acho que as duas coisas juntas, porque sou
bem tratada aqui, então é como eu te disse: eu não sei te dizer... Meu pai
também era alemão, então a gente conviveu a vida toda com a origem né.

Neste relato, podemos perceber relações interétnicas, pois Rejane se
considera alemã assim como seu pai, devido a boa relação e acolhida de sua
família pelos descendentes alemães da cidade de Igrejinha.
A cultura, como código simbólico, apresenta-se como dinâmica viva. Todas
as culturas estão em constante processo de reelaboração, introduzindo
novos símbolos, atualizando valores. O grupo social transforma e reformula
constantemente esses códigos, adaptando seu acervo tradicional às
condições historicamente construídas pela sociedade. A cultura não é algo
fixo e cristalizado que o sujeito carrega por toda a vida como um peso que
o estigmatiza, mas é elemento que o auxilia a compor sua identidade (PCN,
1997, pp. 43 e 44).
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Neste sentido, o contato com culturas diferentes também modifica
alguns aspectos de cultura de cada um, é o que chamamos de processo de
apropriação cultural, onde uma cultura absorve ou adota certos aspectos de
outra a partir do seu convívio, como veremos a seguir.

A Oktoberfest
A Oktoberfest de Igrejinha pode ser interpretada como uma festa que
tenta manter vivo o passado dos colonos alemães, mas por outro lado sempre
com um olhar para o presente. Castro aponta que
As festas populares se constituem em uma importante manifestação
cultural que pode ter sua origem em um evento sagrado, social, econômico
ou mesmo político do passado e que, constantemente, passam por processos
de recriações e atualizações; como destaca Paul Claval (1999), a cultura,
como herança transmitida, pode ter sua origem em um passado longínquo,
porém não se constitui em um sistema fechado, imutável de técnicas e
comportamentos. Esta concepção de cultura como sistema aberto permite ao
pesquisador compreender o dinamismo de algumas manifestações culturais
que preservam elementos importantes e que representam a ponte entre o
passado, o mito fundante e o presente (CASTRO, 2012. p. 116).

Nessa perspectiva, uma das manifestações da cultura germânica na
região do Vale do Paranhana é a Oktoberfest. Trata-se de um evento que
surgiu em 1988, em sua primeira edição e foi realizada de forma a homenagear
às tradições germânicas trazidas pelos imigrantes alemães no século XIX. A
ideia inicial foi do prefeito de Igrejinha na época, Lauri Auri Krause, que foi
buscar inspiração na Oktoberfest de Santa Cruz do Sul/RS e Blumenau/SC.
A primeira edição teve como presidente Osvaldo Jungblut, que juntamente
com o prefeito Lauri Auri Krause mobilizaram a comunidade em torno da festa
para fazer dela o sucesso que é hoje. Os dois juntos conseguiram por meio da
Oktoberfest, intensificar relações interétnicas na região do Vale do Paranhana.
Ainda que a Oktoberfest seja tipicamente uma festa da cultura germânica,
ela nunca deixou de ter participação de afro-brasileiros. Pois como relata
o Pedro Martins, mais conhecido pelo apelido de Pedro Carroceiro (2016),
quando perguntado sobre sua participação na festa ele afirma que:
Sim. Eu sou fundador da Oktober. Eu fui contatado por Osvaldo Jungbluth
(Presidente da Festa) e pelo falecido Lauri Auri Krause. Fui contatado para
fazer os desfiles. E não faz muito tempo que eu parei de fazer os desfiles.
Depois mudou, deu polêmica, daí sabe como é, quando muda, daí então,
terminou as carroças.

E se gostava de participar:
Mas barbaridade! Eu era convidado de honra! Faz a conta desde o 1º ano.
Desde o 1º ano fui contratado por eles para fazer os desfiles. O Jungbluth
falou comigo seis meses antes da Oktober. “Te concentra que tu tem que
fazer o desfile para nós aí que nós precisamos de um carroceiro e tu és capaz
de fazer isso aí”.
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Ainda sobre sua relação com a festa, quando perguntado, como ele
preparava a carroça, animado responde:
Uma semana antes, aí eu já tinha duas, enfeitava uma das duas. Uma
semana antes uma ficava só para a limpeza, arrumar, para eles enfeitar.
Então, aquela ficava disponível durante a festa da Oktober, aquela carroça
era só para aquilo alí. Fazia o desfile, voltava para a garagem, vinha da
garagem para o desfile e voltava para a garagem de novo. Até terminar a
Oktober. Carregadinha de barril de Chopp. É que nem aquela que está lá no
Alles Blau. Idêntica aquela.

Imagem 1: Desfile oficial da Oktoberfest na Avenida Presidente Castelo Branco
– Igrejinha/RS, 1990

Imagem 2: Representação – Carroça com barris de choop. Posto de Combustível
Alles Blau. ERS 115, Igrejinha/ RS. 2017.

Por meio da narrativa do Pedro e de fotografias foi possível notar a
participação de afro-brasileiros desde a primeira edição da festa, pois Pedro
participava da organização do desfile, que é uma de suas principais atrações
e, em sua carroça, carregava um dos principais símbolos da oktoberfest: o
chopp. Sendo assim podemos compreender a História como experiência social
de sujeitos que constroem e participam do processo histórico. Neste sentido
Silveira enfatiza que
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Trabalhar com História Oral é, sobretudo, não querer uma História totalizante
a partir dos depoimentos; tampouco provar uma verdade absoluta. É dar
espaço aos sujeitos anônimos da História na produção e divulgação desta,
procurando articular suas narrativas aos contextos e elementos do(s)
objeto(s) em pesquisa. É estar preparado para compreender que nem sempre
o ato de rememorar é uma ação saudável e positiva para o sujeito, pois pode
trazer dores e sofrimentos. É escrever História sem sacramentar certezas,
mas diminuindo o campo das dúvidas (SILVEIRA, 2009, p. 40).

Dentre os sujeitos que constroem e participam do processo histórico,
visualizamos através de fotografias disponibilizadas pela entrevistada Rejane,
a participação de afro-brasileiros em eventos promovidos pela cultura
germânica: Danças típicas, Coral, Oktoberfest e os Kerb’s. Rejane participa
praticamente de todos, evidenciando o quanto a cultura germânica está
inserida no cotidiano das pessoas que residem na cidade de Igrejinha.
Imagem 3: Rejane R. da Silva Saraiva como Rainha do Kerb no lançamento da
Oktoberfest - Dois Irmãos/RS – 2014

Imagem 4: Coral da Sociedade 13 de Janeiro – Igrejinha/RS - Jan/2016

Por meio da História Cultural, linha teórica que passou a enxergar a
fotografia como fonte histórica, Boris Kossoy, enfatiza que
[…] a fotografia é uma representação a partir do real, pois fornece informações
diretas do acontecimento. Mas deve-se atentar para o fato de que a fotografia
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é um documento criado, construído, inventado, pelo fotógrafo no momento
da sua produção, como pelo pesquisador, no momento que elege como fonte
de pesquisa histórica. A imagem fotográfica fornece provas, indício funciona
sempre como documento iconográfico acerca de uma realidade. Trata-se de
um testemunho que contém evidências sobre algo (KOSSOY, 2009. p. 33).

A participação de afro-brasileiros na Oktoberfest ocorre sob diferentes
formas como organização e participação de desfiles, danças, shows, espetáculos,
trabalhos voluntários5, etc. Os organizadores da Oktoberfest procuram trazer
atrações da cultura afro-brasileira para a festa, isso vem desde as primeiras
edições, como por exemplo, o show de Axé do cantor baiano Luís Caldas,
em 1989, na segunda edição da festa. Além do ritmo do Axé, a Oktoberfest
possibilita apresentação de variados shows de Samba e Pagode, sendo estes,
ritmos com raiz africana.
Atualmente, a Associação dos Amigos da Oktoberfest - Amifest,
associação essa, responsável pela organização da festa, busca ampliar as
relações interétnicas.

  
Como podemos perceber, nos materiais publicitários da Oktoberfest aqui
apresentados, notamos o desejo por parte da Amifest de incluir todos na festa,
mas reconhecendo e respeitando ao mesmo tempo a identidade (WOODWAR,
2000) que passa pelas diferenças corporais, étnicas e culturais (POUTIGNAT,
P; STREITFF-FENART, 2011). E como dizia o slogan da 29ª edição “aqui todos
fazem a festa”.

Considerações finais
As relações interétnicas na região da antiga Santa Maria do Mundo
Novo ainda é um assunto pouco abordado pela historiografia local e regional,
principalmente sobre a presença de afro-brasileiros na região. Culturalmente
o Vale do Paranhana é caracterizada por fortes traços germânicos, devido ao
grande número de imigrantes que aqui se instalaram, a partir do século XIX,
porém, cabe ressaltar que outras culturas também estão presentes na região.
Devido a relação que muitos afro-brasileiros tiveram com os colonos de origem
germânica, houve mistura cultural e social, seja por meio do dialeto alemão do
Hunsrük, da música, da dança e das festividades.
Esta relação de afro-brasileiros com descendentes germânicos torna-se
visível na Oktoberfest, conforme relatos trazidos nas entrevistas realizadas. No
entanto, devido a pouquíssimas fontes disponíveis para a pesquisa, ela ainda
5

Ao longo de todo o ano, o trabalho dos voluntários se dá desde a organização até a
participação nas mais diferentes atividades durante o evento. Com o envolvimento e
participação de cerca de 3 mil voluntários (10% da população município). Sendo assim, a
solidariedade é um dos principais diferenciais da Oktoberfest de Igrejinha.
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encontra-se aberta, podendo ser analisadas novas fontes e assim ampliar o
estudo.
Ainda cabe ressaltar que, com os poucos relatos analisados, podemos
perceber a relação de afro-brasileiros com a cultura germânica, evidenciada
na participação dos mesmos na Oktoberfest e demais eventos culturais ligados
à costumes e tradições germânicas, como também observamos o empenho dos
organizadores da Oktoberfest em estimular essa relação interétnica, desde
suas primeiras edições, embora, com um olhar mais crítico, notamos que a
participação afro na Oktoberfest de Igrejinha se dá com maior destaque no
âmbito econômico.
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FESTA DE INTEGRAÇÃO AFRO-BRASILEIRA DE PAROBÉ/RS: ENTRE
O ESQUECIMENTO E A VISIBILIDADE
Jéssica Elen S. Pires1
Lidiane Lima Schoenardie2
O presente artigo visa dar continuidade ao projeto de pesquisa intitulado:
“Nós estamos aqui: registros de memórias e de lugares dos afro-brasileiros
nos Vales do Paranhana e dos Sinos (RS)” coordenado pelas Profª. Drª. Dalva
Reinheimer, Profª. Me. Elaine Smaniotto e pelo Prof. Dr. Daniel Gevehr. O
projeto contou com a investigação de registros de oralidade de afro-brasileiros
na região de abrangência das Faculdades Integradas de Taquara- FACCAT.
Após este momento, passou-se a uma segunda etapa; a transcrição, análise e
arquivamento3 das informações.
Com o cruzamento de dados e memórias de dois entrevistados - Luiz
Antônio da Silva4 e Loreci da Silva5, ambos residentes da Cidade de Parobé/
RS - constatamos a existência de uma Festa de Integração Afro-Brasileira, a
qual teria iniciado no ano de 1976, tendo como sua última edição, a 26ª, no
ano de 2003.
Neste artigo, não nos deteremos nas relações sociais, políticas ou
econômicas que estavam por trás da já referida festa, pois, tal elaboração
demandaria mais tempo e recursos; primeiramente, busca-se tirar da
invisibilidade este evento, procurando assegurar o direito à memória do grupo
em questão, uma vez que esta festa encontra-se relegada ao esquecimento
estando guardada apenas na memória dos agentes que a compõem e, em
alguns jornais que circularam enquanto ela existiu.

1

Graduanda do Curso de Licenciatura em História – FACCAT. Contato: jessicapires@sou.
faccat.br

2

Graduanda do Curso de Licenciatura em História – FACCAT. Contato: lidianeschoenardie@
sou.faccat.br

3

ACERVO DOCUMENTAL E DE PESQUISA - ADOPE: FUNDO: “Nós estamos aqui: registros
de memória e de lugares dos afro-brasileiros nos Vales do Paranhana e do Sinos (RS)”.
FACCAT/Laboratório do Curso de Licenciatura em História.

4

SILVA, Luiz Antônio da. Entrevista para o projeto “Nós estamos aqui: registros de memória
e de lugares dos afro-brasileiros nos Vales do Paranhana e do Sinos (RS)” em 16 de
junho de 2016. Entrevistadora Lidiane Lima Schoenardie. Taquara. FACCAT. In: ADOPE:
FUNDO: Nós estamos aqui: registros de memória e de lugares dos afro-brasileiros nos
Vales do Paranhana e do Sinos (RS). FACCAT/Laboratório do Curso de Licenciatura em
História. Pasta J, nº3.

5

SILVA, Loreci da. Entrevista para o projeto “Nós estamos aqui: registros de memória e
de lugares dos afro-brasileiros nos Vales do Paranhana e do Sinos (RS)” em 30 de julho
de 2016. Entrevistadora Jéssica Élen S. Pires. Taquara. FACCAT. In: ADOPE: FUNDO:
Nós estamos aqui: registros de memória e de lugares dos afro-brasileiros nos Vales do
Paranhana e do Sinos (RS). FACCAT/Laboratório do Curso de Licenciatura em História.
Pasta H, nº12.
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Memória, História e Identidade
As tendências da Escola dos Annales e da Nova História Cultural6
influenciaram decisivamente a produção historiográfica ocorrida a partir
do século XX; neste momento, reavaliaram-se antigas questões sob novas
abordagens; colocando em ênfase novos temas, objetos e métodos para
a produção do conhecimento histórico. É com a modificação deste pensar
histórico, que se fortaleceram aportes analíticos e metodológicos como a
história oral e a utilização de jornais. Tais fontes passam a ser cada vez mais
utilizados pelo historiador; auxiliando a pesquisa e o cruzamento de dados
históricos.
Por meio da intersecção de dados coletados no projeto de pesquisa “Nós
estamos aqui: registros de memórias e de lugares dos Afro-Brasileiros nos
Vales do Paranhana e dos Sinos (RS)”, pode-se, assim como aponta Thompson
(1992), transformar o conteúdo e a finalidade das histórias de dois depoentes
- ambos residentes da cidade de Parobé/RS - Luiz Antônio da Silva e Loreci
da Silva. Através dos registros orais, abriu-se um novo campo de investigação,
que identificou e deu voz à afro-brasileiros do município de Parobé/RS.
De antemão, damos ênfase na relevância dos arquivos7 privados, assim
como a História Oral, pois, foram fontes que nos possibilitaram iniciar o
presente artigo, vislumbrando sua continuidade em trabalhos futuros.
Segundo Bacellar (2010), no Brasil a preservação documental privada não
é comum, e as notícias de destruição de importantes conjuntos documentais
infelizmente não são raras. Possuir um acervo com o objetivo de franqueála a consulta, ainda é exceção, por este motivo, um dos achados de nossa
pesquisa, recai em um terceiro agente desta história, Geraldo Antônio Both,
funcionário público da cidade de Parobé, que juntamente com Luiz Antônio,
integrava a equipe organizadora do evento.
Fora através das memórias de Loreci da Silva, a qual mencionou ter uma
filha participante da 21ª Festa de Integração Afro-Brasileira de Parobé, sendo
eleita 1ª princesa do evento, que ficamos sabendo sobre o envolvimento de
Geraldo Antônio Both na organização do evento. Passamos então a investigar,
localizar e buscar contatos para tentar ter acesso a esta terceira pessoa, e se a
mesma poderia nos conceder informações adicionais sobre esta comemoração.

6

Conforme Sandra Jatahy Pesavento: “A presença da História cultural assinala, pois, uma
reinvenção do passado, reinvenção esta que se constrói na nossa contemporaneidade,
em que o conjunto das ciências humanas encontra seus pressupostos em discussão.
Pode-se mesmo aventar que a História tenha sido uma das últimas ciências humanas a
enfrentar essa revisão de pressupostos explicativos da realidade. Mas, quando realizou
essa tarefa, produziu mais alarde e contestação. Mais críticas e ataques, de alas de órfãos
ou ressentidos, que se julgam abandonados pela Musa, seduzida por uma nova moda.”
(PESAVENTO, 2005, p. 16)

7

Entende-se por arquivo, o conjunto orgânico de documentos, independentemente da sua
data, forma e suporte material, produzidos ou recebidos por uma pessoa jurídica, singular
ou coletiva, ou por um organismo público ou privado, no exercício da sua atividade e
conservados a título de prova ou informação.
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Sob a guarda de Both, encontramos um rico acervo de fontes impressas,
recorte de jornais8, sendo estes, de suma relevância, pois em livros, era como
se este evento e as pessoas que a compunham nunca tivessem existido.
Segundo Luca (2010), os jornais como fonte de pesquisa histórica
pareciam pouco adequados para a recuperação do passado, uma vez que essas
“enciclopédias do cotidiano” continham registros fragmentários do presente,
realizados sob o influxo de muitos interesses. Somente nas décadas finais do
século XX, que a utilização dos periódicos passou por alterações, tornando-se
um documento-fonte.
Estando hoje embasada teoricamente, e sendo um dos poucos
documentos encontrados para tentar legitimar a existência da Festa Afro
na cidade de Parobé, os recortes de editoriais nos deram suporte ao artigo.
Cientes da problemática que cerca nossas fontes entendemos que
contextualizar o documento que se coleta é fundamental para o oficio do
historiador[...] sendo que um dos pontos cruciais do uso de fontes reside
na necessidade imperiosa de se entender o texto no contexto de sua época,
e isso diz respeito, também, ao significado das palavras e das expressões
(LUCA, 2010, p. 63).

Além dos recortes dos editoriais, a história oral fora nosso fio condutor, e
segundo François (2006), ela é uma fonte inovadora, pois dá atenção especial
aos “dominados”, aos silenciosos e aos excluídos da história, dando preferência
a uma “história vista de baixo”. A História Oral baseia-se em
uma metodologia de pesquisa e de constituição de fontes para o estudo da
história contemporânea surgida em meados do século XX, após a invenção
do gravador de fita. Ela consiste na realização de entrevistas gravadas com
indivíduos que participaram de, ou testemunharam, acontecimentos e
conjunturas do passado e do presente (ALBERTI, 2010, p. 155).

A investigação de relatos orais, buscados com um gravador em mãos
e perguntas a serem respondidas, estabeleceu as normas metodológicas do
projeto de pesquisa realizado sobre os afro-brasileiros da região do Vale do
Paranhana e dos Sinos, assim como regeu as ações destacadas na citação
acima. A História Oral, caracterizada pelo indício memorialístico de quem
informa
é construída em torno de pessoas. Ela lança a vida para dentro da própria
história e isso alarga seu campo de ação. Admite heróis vindos não só dentre
os líderes, mas dentre a maioria desconhecida do povo [...]. Traz a história
para dentro da comunidade e extrai a história de dentro da comunidade
[...] ela pode dar um sentimento de pertencer a determinado lugar e a
determinada época. Em suma, contribui para formar seres humanos mais
completos [...], oferece os meios para uma transformação radical do sentido
social da história. (THOMPSON, 1992, p. 44).

8

Pontuamos que, por essas fontes serem clipagens – recortes de matérias publicadas,
não dispomos da totalidade da referência, estando ausente, na maioria dos editoriais,
nome do autor e o número da página da notícia, demandando assim, maior tempo para a
pesquisa na sede de cada uma das empresas.
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A partir da perspectiva metodológica da História Oral, infere-se que as
evidências narradas pelo depoente, construída em torno de si e de outrem,
é capaz de alargar o campo de ação do historiador, trazendo à tona, novas
abordagens e acontecimentos, que estavam ali, salvaguardadas na memória e
em arquivos até então desconhecidos, à espera de um ouvinte que significasse
e conferisse voz a estas fontes. A memória, resultado direto da oralidade, assim
como aponta o teórico Nora
é a vida, sempre carregada por grupos vivos e, nesse sentido, ela está em
permanente evolução, aberta a dialética da lembrança e do esquecimento,
inconsciente de suas deformações sucessivas, vulnerável a todos os usos e
manipulações, susceptível de longas latências e de repentinas revitalizações.
(NORA, 1993, p. 9).

Um encontro de vestígios, carregados por grupos vivos, a memória é
ainda destacada por Pollak (1989) como algo flutuante, mutável, tanto
individual como coletiva, constituída por pessoas, personagens, a qual envolve
um trabalho de seleção, organização, construção e enquadramento. Mesmo
passível de muitas observações teóricas, e dos riscos e armadilhas que a
memória pode interpor devido a sua pluralidade, é função social do historiador,
avaliar de forma crítica sua fonte, seja ela oral ou não. Para todo caso, não
se desqualifica sua utilização, visto que, para Pollak (1992) a memória é um
elemento constituinte do sentimento de identidade, tal que segundo Le Goff
(1996), é uma das atividades fundamentais dos indivíduos e das sociedades
de hoje. Sendo assim, a identidade
... é o sentimento da imagem de si, para si e para os outros. Isto é, a imagem
que uma pessoa adquire ao longo da vida referente a ela própria, a imagem
que ela constrói e apresenta aos outros e a si própria, para creditar na sua
própria representação, mas também para ser percebida da maneira como
quer ser percebida pelos outros (POLLAK, 1992, p. 205).

Ao analisarmos a citação acima, veremos que a identidade nada mais
é do que o autorreconhecimento, algo que se constrói, que se apresenta aos
outros e a si mesmo, buscando fundamentar o sentimento de pertencimento,
e por ser construída, torna-se plural assim como a memória, é este pluralismo
que as torna indissociáveis.
Segundo Nora (1993), a aceleração do tempo, onde os acontecimentos
passam pela vida de uma forma muito rápida, geram um sentimento de perda,
de esquecimento, por isso os lugares de memória são referenciais de identidade,
que permitem a lembrança, o ato de recordar, e sentir-se pertencente a algo
ou alguém.
As comemorações são formas de manter os lugares de memória vivos,
podendo reviver um passado comum; uma ligação para se estruturar a
identidade de grupo. É justamente neste sentido que a “Festa de Integração
Afro-Brasileira de Parobé” se enquadra, visto que a comemoração
é a cerimônia destinada a trazer de volta a lembrança de um a pessoa
ou de um evento, algo que indica a ideia de uma ligação entre homens
fundada sobre a memória. Essa ligação pode ser chamada de identidade.
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E é exatamente porque permite legitimar e atualizar identidades que
as comemorações públicas ocupam lugar central no universo político
contemporâneo. (RAYNAUD, 1994 apud FERREIRA, 2011, p. 118).

Inicialmente parece-nos redundante a conceituação de história oral,
memória, identidade e comemoração, visto que ao falar de uma, ficamos
impossibilitados de não falar da outra. A comemoração mantém estreita
ligação com a identidade, que por sua vez é indissociável da memória,
resultado direto da oralidade. Transpondo essas avaliações para a temática
do artigo, percebemos que elas podem ser perfeitamente negociáveis. Temos a
História Oral como instrumento metodológico para trazer à tona testemunhos,
acontecimentos e conjunturas do passado, aqui no caso, legitimar um evento
comemorativo afro-brasileiro da cidade de Parobé; promovendo o registro da
memória e reforçando a identidade de indivíduos e grupos. É justamente esta
história que nos deteremos a partir de agora.

A Festa de Integração Afro-Brasileira
A imprensa, atualmente, é considerada uma fonte privilegiada para
análise histórica, na medida em que se constitui num registro impresso dos
acontecimentos de uma época. Porém, como qualquer fonte histórica, os
jornais devem ser utilizados criticamente pelo historiador para não se deixar
levar pelo discurso da fonte e realizar uma análise superficial e equivocada.
Referendamos que os recortes de jornal que dispomos compõem-se de distintos
periódicos, sendo eles: Jornal Panorama (de Taquara), Jornal de Parobé9 (de
Parobé), Correio do Povo (de Porto Alegre), Jornal NH (de Novo Hamburgo),
Jornal do Comércio (de Porto Alegre), Jornal A Gazeta (de Campo Bom), Jornal
Zero Hora (de Porto Alegre) e Jornal RS 115 (de Igrejinha) compreendendo
registros fragmentários; e que por tal motivo, percebeu-se algumas divergências
entre as datas, além de informações discordantes10.
Mesmo contando com algumas discrepâncias, o historiador pode dispor
de ferramentas metodológicas para chegar a um resultado mais fidedigno
dos fatos. Sendo assim, o cruzamento das informações orais do Luiz Antônio
da Silva, somando-se as informações contidas no Jornal NH datado de
21/05/1994, indicou que 197611foi o primeiro ano da edição do evento12.
Originalmente denominado “Torneio da Abolição” em alusão ao dia 13 de maio

9

Atualmente, este periódico não possui mais tiragens, não existindo mais na cidade de
Parobé.

10 Citamos, por exemplo, a discrepância encontrada em reportagens das comemorações dos
anos de 1987 citada como 10ª edição no jornal NH e de 1988 apontada como a 12ª no
jornal A Gazeta.
11 Luiz Antônio da Silva relata em sua entrevista que, o ano de início da celebração teria sido
em 1975, mas ciente da problemática da memória e cruzando informações com os relatos
dos periódicos, entendemos que a primeira edição foi no ano de 1976.
12 Em 1976, Parobé ainda pertencia ao município de Taquara, tendo se emancipado no ano
de 1982.
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de 1888, a festa teve como seus fundadores Luiz Antônio da Silva e seu irmão
Pedrinho da Silva13.
A primeira confraternização contou com a participação de três equipes de
futebol de campo inteiramente compostas de jogadores afro-brasileiros. Consta
na mesma reportagem, que a realização do torneio manteve-se em Taquara
até o ano de 1983, sendo transferido, no ano seguinte, definitivamente para
Parobé, passando a ser designada Festa de Integração Afro-Brasileira14, a qual
foi organizada por Luiz Antônio da Silva e Geraldo Antônio Both. Uma última
informação relevante desta matéria diz que, a partir de 1990 a Prefeitura de
Parobé15 incluiu esta festa no calendário oficial do município.
Nos recortes de periódicos guardados por Geraldo Antônio Both,
encontramos informações sobre nosso tema de estudo somente a partir do
ano 1987, sendo que, no dia 20 de maio deste ano, participaram seis equipes
de futebol de campo provenientes das cidades de Taquara (04 times), Parobé
(01) e Canoas (01), sendo vitoriosa esta última.
Em 14 de maio de 1988 foi celebrado, na 12ª festa, o Centenário da
Abolição da Escravatura, nesta, participaram doze equipes de futebol, as
mesmas deveriam inscrever uma representante para participar da escolha da
Rainha Afro- Brasileira, iniciava-se neste momento, uma nova etapa da Festa
Afro. A vencedora deste concurso foi Simone Barbosa do time Partenon TC.
Segundo mencionou Luiz Antônio da Silva em sua entrevista, a divulgação
da festa era efetuada nos mais diversos meios de comunicação, como jornais,
rádio, ofícios às prefeituras e até na rede de televisão em Porto Alegre.
Em reportagem do dia 19/05/1989, o Jornal Panorama informou sobre
a disputa e os vencedores dos jogos de futebol de campo da 13ª edição da
festa, ocorrida no dia 13 de maio. Ainda noticiado como “Torneio da Abolição”,
mesmo já oficialmente ser designada Festa de Integração Afro-Brasileira, a
mesma não mencionou o concurso de Rainha Afro, levando-nos a realizar
novas pesquisas para saber se neste ano, houve ou não o desfile. Já no ano
de 1990, ocorreu, então, a 14ª Festa de Integração Afro-Brasileira, no dia 12
de maio, com a participação de 17 times envolvendo mais de 400 atletas afrobrasileiros. Nesta comemoração realizou-se a escolha da rainha e princesas
afro-brasileiras.
Com crescimento expressivo a cada ano, a 15ª Festa de Integração AfroBrasileira, realizada nos dias 11 e 12 de maio de 1991, contou com dezoito
times futebolísticos, disputando troféu e prêmio em dinheiro. Nesta edição,
além da escolha da rainha e princesas Afro/91, houve apresentações culturais
13 In memoriam.
14 Embora o cruzamento de informações orais de Luiz Antônio da Silva com as contidas no jornal NH de 21 de
maio de 1994 pontuando que a nova designação do evento tivesse ocorrido em 1984, pontua-se que em 04
de maio de 2001, o jornal Panorama assumiu a sua nova denominação a partir do Centenário da Abolição da
escravatura (1888).
15 Ao efetuarmos busca na Legislação do município, encontramos o decreto nº 432/95 que institui como evento
oficial de Parobé a Festa Afro-Brasileira, assinada pelo prefeito José Alexandre Haack. Este decreto substituiu
o decreto nº 178/90 que dispunha anteriormente sobre o evento.
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de grupos folclóricos, como o “Projeto Raiz Negra” de Guaíba e o grupo de
dança “Rainha Ginga” de Santa Cruz do Sul. Após a escolha das vencedoras
do concurso de beleza afro, ocorreu um grande baile com animação da banda
Musical Samba Autêntico de Porto Alegre.
Quando relacionamos as informações jornalísticas com a narrativa de
nossos entrevistados, percebemos que muito do que foi noticiado faz parte
das lembranças dos mesmos. Por exemplo, Luiz Antônio da Silva e Geraldo
Antônio Both mencionaram a importância da participação da comunidade nas
atividades, e o jornal Panorama de 15 de maio de 1992 registrou um público
de mais de quatro mil pessoas. Divulgada três dias antes da comemoração, o
Jornal NH de 06 de maio de 1992, noticiou que 16ª Festa Afro, ocorreria em
09 de maio de 1992 e que além das ações habituais, haveriam apresentações
culturais de capoeira, dança, poesia, música e teatro com a peça intitulada “O
Preço da Liberdade”.
Não encontramos nenhum recorte jornalístico sobre a festividade do ano
de 1993 no acervo do Geraldo Antônio Both. Isso significa que é necessário o
aprofundamento desta pesquisa, seja em fontes orais ou escritas.
A 18ª edição da Festa de Integração Afro-Brasileira ocorreu no dia 21
de maio de 1994. Os destaques artísticos pontuados pelo Jornal Panorama
do dia 27 de maio de 1994, foram os grupos folclóricos “Guerreiros de Zumbi”
do município de Alegrete e “Unidos da Vila Farrapos” de Porto Alegre que
apresentaram danças afro típicas de suas cidades. A novidade desta edição,
fora a estreia de competições de futebol sete, que reuniu doze equipes no
certame. O mesmo número também obteve o futebol de campo. Para finalizar
a celebração, após a escolha da rainha e princesas, aconteceu um show com
o cantor afro-brasileiro Alberto Procópio.
O ano de 1995 foi marcado por mais inovações na programação, incluindo
palestras16 e exposições. A 19ª comemoração, realizada nos dias 13 e 14 de
maio, além de ter os já consagrados torneios de futebol, concurso de beleza
manifestações artísticas como dança, música, capoeira, e outros, contou nas
dependências da Escola Municipal de Ensino Fundamental Getúlio Dornelles
Vargas, com a mostra fotográfica sobre instrumentos de suplício usados
por escravos em Minas Gerais, e exposições literárias da cultura negra e de
indumentárias africanas.

16 Uma das palestras foi ministrada pelo historiador, professor, pesquisador e escritor da
cultura afro Guarani Amir dos Santos e denominada “Escravidão Negra no Rio Grande do
Sul”, e a outra, apresentada pela professora, membro dos Estudos Afros da Universidade
Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS) e integrante do projeto “O Negro e a Educação”
da Secretaria Estadual de Educação Zenóbia Lúcia de Deus que explanou sobre a
“Religiosidade Afro-Brasileira”
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Conforme recordação dos entrevistados, esta edição foi uma das
mais populares até o momento, integrando cinco mil expectadores17que
prestigiaram todas as modalidades do festejo. As apresentações étnicas foram
exibidas pelos grupos “Guerreiros de Zumbi” e “Geração Dance” de Alegrete
e “Os Moçambiques18” de Osório. Após o desfile das candidatas à Rainha
Afro-Brasileira houve show com mulatas da escola de samba Estado Maior
da Restinga de Porto Alegre e show das Baianas da Escola Diplomatas de
alvorada seguida do Musical Som Livre de Esteio.
A 20ª Festa de Integração Afro-Brasileira que estava programada para o
ano de 1996 não aconteceu, por motivos que não conseguimos apurar, sendo
transferida e realizada em 1997. O Jornal Panorama de 09 de maio de 1997,
traz como título de sua matéria o seguinte: “Parobé sediará 20ª Festa AfroBrasileira – Dezenas de entidades de todo o Estado já confirmaram participação
no evento que é considerado um dos mais importantes no gênero em todo o
Sul do Brasil.”
Com um público estimado em cinco mil pessoas, a 20ª Festa de Integração
Afro Brasileira19superou as expectativas de seus organizadores Luiz A. da Silva
e Geraldo Both. Efetivada no dia 10 de maio de 1997, obteve a presença de
24 entidades de várias cidades do Estado com times competindo no futebol,
candidatas à rainha afro e conjuntos folclóricos, além de shows.
Na 21ª Festa de Integração Afro-Brasileira, ocorrida em 09 de maio de
1998, foram incluídas novas atrações ao cronograma. Segundo o Jornal NH
de 11 de maio de 1998, ampliou-se naquele ano, a participação de equipes
femininas em torneios de futebol. Além das atrações já tradicionais do evento,
a 21ª Festa Afro, contou com o 1ª Seminário sobre o “Negro e a Educação”20.
Nesta programação ocorrida dias antes, em 29 de abril, estiveram presente 350
17 “Um dos organizadores do evento, Geraldo Both, com o objetivo de ampliar a divulgação
da Festa de Integração Afro-Brasileira a quantas instituições possível, deslocava-se até
municípios distantes para convidar as comunidades afro-brasileiras a participarem dos
festejos, indo inclusive até Rivera, no Uruguai propor a presença do Grupo Turcatti e
Pereira”
18 Os Moçambiques de Osório é uma manifestação Sócio-Cultural-Religiosa, criada por
afro-brasileiros com o intuito de preservar suas origens em ambientes diferentes do qual
viviam na África há quase 400 anos. Ressaltamos sua importância, e pontuamos uma
tese de Doutorado, intitulada Moçambique de Osório: entre a devoção e o espetáculo: não
se cala na batida do tambor e da maçaquaia - 2006, de Iosvaldyr Carvalho Bittencourt
Junior.
19 A Administração Municipal na época enviou um convite ao Ministro Extraordinário dos
Esportes, Edson Arantes do Nascimento (Pelé), que lamentou não poder prestigiar a
celebração, mas, desejou sucesso.
20 No ano de 1995, já havia movimentações a respeito de palestras com esta nomenclatura,
pois era um projeto do Estado do RS, porém, fora somente em 1998 que ocorreu na
cidade de Parobé/RS, o primeiro Seminário. Segundo o Jornal Panorama de 08 de maio
de 1998: “Durante todo o dia foram realizadas palestras com especialistas, como a
professora Terezinha Juraci Machado da Silva, que falou sobre o tema “A formação do
Negro e a Educação”. O professor Edilson Amaral Nabarro falou sobre “A questão racial e
o Movimento Negro”, enquanto as “Religiões Afros e Umbanda” foi o tema da palestra de
Zenóbia Lúcia de Deus. A quarta e última palestra foi do professor Walter Calixto Ferreira,
sobre “A religião Africana cultuada no Rio Grande do Sul”.
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expectadores entre professores da rede pública e integrantes dos movimentos
negros.
Importante destacar a participação do professor de capoeira, Joel
Martins, do bairro Navegantes em Porto Alegre, que, segundo os dados do
Jornal NH do dia 11 de maio de 1998, era responsável pelas atividades da
Associação Cultural de Resgate às Raízes da Angola, uma organização que
visava a recuperação de meninos de rua, desenvolvendo atividades como a
capoeira, dança afro e maculelê. Em Parobé, participaram 24 adolescentes,
dos quais 16 eram meninos e 08 meninas. Fora nesta edição, que Viviane
da Silva, filha de dona Loreci da Silva, recebeu a faixa de 1ª princesa AfroBrasileira/98.
Em 15 de maio de 1999, Parobé sediou a 22ª Festa de Integração
Afro-Brasileira e igualmente aos anos anteriores, o evento apresentou uma
programação mesclada de atividades esportivas, culturais e sociais. No dia
anterior à abertura da Festa, em 14 de maio, a Secretaria de Educação e Cultura
de Parobé, apresentou o 2ª Seminário com o tema “O Negro e a Educação” 21·.
O jornal Panorama do dia 21 de maio de 1999 destacou que o evento contou
com a participação de diversas autoridades, totalizando 400 pessoas. Além de
palestras, o seminário apresentou a exposição do artista plástico Clóvis Moacir
Pereira Ortiz, trabalho intitulado “Arte Africanista Sul Realista”. Neste mesmo
dia, o periódico também ressaltou a presença e atuação do grupo Brothers
Singers, formado por jovens angolanos que estudavam no Instituto Adventista
Cruzeiro do Sul (IACS) de Taquara, os quais interpretaram músicas sacras
africanas.
Ao que se refere a 23ª Festa de Integração Afro-Brasileira, ocorrida no dia
13 maio de 2000, dispomos somente de uma manchete do Jornal Panorama
datada de 12 de maio de 2000, que destacava a futura programação, e que a
mesma contaria com vinte e seis entidades representando várias regiões do
Rio Grande do Sul. O número de candidatas não consta no documento, pois o
mesmo ainda anunciava que as inscrições estavam abertas.
O ano de 2001 marcou a 24ª Festa Afro-Brasileira de Parobé, e conforme
o Jornal Panorama de 04 de maio, o evento ocorreria no dia 19. Além da sua
linha usual, o evento apresentou como novidade uma missa afro celebrada
na parte da manhã. Referente à parte esportiva, foi apontado pelo Jornal
Panorama do dia 18 de maio de 2001 que 33 times de futebol disputariam o
torneio, número destacado como o maior desde a criação do evento. A Festa
contou com 18 candidatas à escolha da Rainha Afro/2001.
O ano de 2002 estabeleceu a promoção da 25ª Festa de Integração AfroBrasileira de Parobé, realizada no dia 18 de maio e que incluiu alterações
na programação original. O tradicional futebol de campo foi substituído pelo
21 Segundo o Jornal Panorama de 21 de maio de 1999, o primeiro painel do seminário foi
apresentado pela professora Terezinha Juraci Machado da Silva, falando sobre a “Cultura
Afro-Brasileira e os 500 anos no Brasil”. No segundo painel, Marilene Leal Paré abordou
“O professor para o 3º milênio frente à diversidade cultural”, enquanto Áureo Ogum Joby
tratou da “Identidade cultural do negro e as religiões afro-brasileiras”.
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de quadra, ou seja, futebol de salão. Todas as atividades foram realizadas
no Ginásio Municipal Décio Francisco da Costa, inclusive as apresentações
artísticas como capoeira, maculelê, dança, teatro, culinária, etc.; destacandose o grupo de capoeira Nação, representando o Colégio Estadual João
Mosmann de Parobé com a dança maculelê, entre outros. A eleição da rainha
Afro-Brasileira, cujas candidatas desfilaram em trajes típicos e o show do
grupo Consciência Negra de Novo Hamburgo também aconteceu no Ginásio
Municipal. Neste ano, cada entidade deveria pagar uma taxa de R$ 50,00
(cinqüenta reais) que dava direito a 30 ingressos para o baile. O público em
geral pagaria R$ 2,00 (dois reais).
De acordo com as recordações de nossos depoentes, a 25ª Festa AfroBrasileira teria sido a última realizada pela Prefeitura de Parobé/RS, entretanto,
nos acervo do periódico Panorama na cidade de Taquara/RS obtemos editoriais
referentes à 26ª edição do evento realizado no ano de 2003.
O ano de 2003 marca, portanto, a última edição da Festa Afro-Brasileira
no município de Parobé. Com sua efetivação no dia 10 de maio, contou
novamente com competições de futebol de campo e sete, além de apresentações
folclóricas e do tradicional concurso de beleza. A festividade foi prestigiada
por mais de cinco mil pessoas que apreciaram o show dos grupos de pagode
Batuque Mania de Cachoeirinha e Pagode da Hora de Canoas.
Desde 1984, quando a festa oficialmente foi transferida para Parobé,
vários lugares foram utilizados para sediar e abrigar as práticas esportivas
e as exposições culturais, mas geralmente, ano após ano, eram utilizados os
mesmos espaços. Conforme narrativa de nossos entrevistados, Luiz Antônio da
Silva, Geraldo Antônio Both e Loreci da Silva, e notas nos jornais pesquisados,
os torneios de futebol de campo ou sete eram realizados no Estádio Odorico
Mosmann do Grêmio Esportivo Parobé, Complexo Esportivo da Empresa
Calçados Azaléia, Estádio Luiz Ferreira do Esporte Clube Guarani e campo
Arcide Saft da Escola Municipal de Ensino Fundamental Getúlio Dornelles
Vargas. Os shows, atividades culturais e desfiles do concurso afro eram feitos
no Ginásio de Esportes da Comunidade Católica - Barracão Católico de Parobé,
Sociedade Cultural e Recreativa de Parobé (Karaokê) e por fim no Ginásio
Municipal Décio Francisco da Costa.
Ao realizar análises em notícias de jornais já citados, descobrimos que
em todas as edições deste evento que ocorreram em Parobé, participaram
muitas delegações de vários municípios de diversas regiões do Rio Grande
do Sul. Algumas participaram uma ou duas vezes, outras, em quase todas
as edições. Dentre as cidades que compareceram, podemos citar: Alegrete,
Alvorada, Cachoeirinha, Cambará do Sul, Campo Bom, Canoas, Caxias do
Sul, Estância Velha, Esteio, Gravataí, Igrejinha, Nova Hartz, Nova Prata, Novo
Hamburgo, Osório, Parobé, Porto Alegre, Restinga Seca, Riozinho, Santa
Maria, São Francisco de Paula, São Gabriel, São Sebastião do Caí, Sapiranga,
Sapucaia do Sul, Taquara, Três Coroas e Viamão.
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Não havendo a possibilidade de enumerar todas as equipes vitoriosas
em todas as edições da festa, sendo assim, relacionamos as ganhadoras dos
concursos de beleza Afro. As referidas seguem listadas a seguir:
ANO

RAINHA
1ª PRINCESA
Simone Barbosa
1988
não houve
(TC Partenon)
Maria Madalena
Eva Luzia
1990 Teixeira Borges Machado Oliveira
(Campo Bom)
(Riozinho)
Fábia do
Maria Inês Ponte
1991
Nascimento
Chaves (Parobé)
(não informou)
1992

1994

Fabiana
Anabela Machado
Marcelino
(Igrejinha)
Samuel (Canoas)
Joana D’arc
Madruga
(Alegrete)

Márcia Regina
1995 Silva de Oliveira
(Parobé)
1997

Janaína
Franzen Walther
(Igrejinha)
Fabiana Lopez
Cardoso (Esteio)

Gisele Gonçalves Inajara Cardoso
(Esteio)
(Novo Hamburgo)

Tatiane dos
1998 Santos de Souza
(Canoas)
Carla Fernanda
1999
S. dos Santos
(Cachoeirinha)
Fernanda
2001 Santos da Costa
(Canoas)
Estefânia
2002 Campos da Silva
(Parobé)
Sibele de
2003
Andrade
(Canoas)

2ª PRINCESA

MISS SIMPATIA

não houve

não houve

Naide Batista
(Novo Hamburgo)
Nayde Batista
(não informou)
Juraci de Paula
(Taquara)
Virlene Reis
(São Francisco de
Paula)
Ana Paula Pires
Reis
(São Francisco de
Paula)
Camila Saraiva
(São Francisco de
Paula)

Rutiane Almeida
Monteiro (Caxias
do Sul)
Márcia Silva
Oliveira
(não informou)
Carmem Vera da
Silveira
(São Francisco de
Paula)
Aretusa
Gonçalves Pereira
(Porto Alegre)
Sabrina Amaral
(Taquara)
Janaína Galdino
(Porto Alegre)

Viviane da Silva
(Parobé)

Daniela de Oliveira
(Caxias do Sul)

Viviam Alves
(Canoas)

Marta Elizete de
Souza (Parobé)

Tatiane de Oliveira
Barbosa (Canoas)

Inajara Cáceres
Rodrigues
(Cachoeirinha)
Tainara Cáceres
Rodrigues
(Cachoeirinha)
Lilia Cristina
Borges
(Cachoeirinha)

Suelen
Soares Rufino
(Cachoeirinha)
Francina de
Fátima Ferreira
(Canoas)

Berenice
Carvalho Rosa
(Porto Alegre)
Cíntia Oliveira
dos Santos
(Osório)
Joice Magali da
Rosa
(Campo Bom)

Denise Dias da
Silva (Canoas)

Joseane Silva da
Silva (Canoas)

Fonte: Tabela produzida através dos dados coletados dos recortes de jornais no acervo
particular de Geraldo Antônio Both. Os anos que não aparecem na tabela, não constavam
em seu acervo pessoal.

Considerações finais:
Ao entrevistarmos afro-descendentes para o projeto de pesquisa
inicialmente mencionado, descobrimos em suas lembranças, um evento
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que ocorreu na cidade de Parobé nas décadas de 1980, 1990 e meados de
2000, o que nos abriu uma nova possibilidade de estudo. Decidimos então
investigar a respeito deste evento que teve um total de 26 edições e, para
nossa surpresa, além das memórias dos depoentes e dos editoriais, nada havia
sido escrito ou estudado a respeito até então. No intuito de dar visibilidade
a essa comemoração que foi e ainda é importante para a comunidade afrobrasileira da região, resolvemos percorrer este caminho ainda inexplorado
e, num primeiro momento, legitimar a existência e importância do evento
para nossa sociedade. Quando questionado da motivação para a criação
desta confraternização, Luiz Antônio declara que a intenção era comemorar
a Abolição da Escravatura, ocorrida em 13 de maio de 1888 e visava integrar,
difundir, debater sobre os acontecimentos históricos e trazer conhecimento e
entendimento às pessoas sobre a cultura afro-brasileira.
O jornal Correio do Povo de 11 de maio de 1992 traz como título de uma
matéria: “Negros e alemães confraternizam”, e enfatiza que, apesar da região
do Vale do Paranhana e dos Sinos serem predominantemente de colonização
alemã, todos os anos Parobé sediava festejos de afro-brasileiros e com grande
participação popular, comprovando que, todos tinham seu lugar e eram
recebidos com respeito.
Em entrevista ao jornal NH no dia 23 de maio de 1994, Geraldo Both
declara: “Se existe a Oktoberfest, que é uma amostra da cultura alemã, porque
não uma festa com a cultura negra?” Utilizando-se de tal ponderação, concluímos
que há muito a ser estudado e respondido sobre este evento e, que é ofício do
historiador trazer os fatos à luz do conhecimento por meio de suas pesquisas,
estudos e investigações, tirando da invisibilidade e do esquecimento pessoas,
grupos ou acontecimentos.
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IMPRESSÕES DE KARL VON KOSERITZ SOBRE A ESCRAVIDÃO NO
SÉCULO XIX
Tiago Weizenmann1
Destacar a atuação de Karl von Koseritz, no Rio Grande do Sul2, como
um importante intelectual do século XIX, requer que se compreenda o universo
de produção e de engajamento com o qual se envolveu. A aposta nessa direção
demonstra facetas que apontam para uma diversidade, que colocam Koseritz
como uma das figuras intelectuais mais expressivas do pensamento crítico e
original do Rio Grande do Sul e do Brasil, no século XIX. A partir de escritos
de diferentes naturezas, como editoriais de periódicos e publicação de livros,
apresentam-se as nuances de seu pensamento, que se ocupou em discutir
e abordar cenários simples e complexos, como o da escravidão no Brasil. A
partir da sua produção intelectual, é possível analisar suas narrativas que
tratam sobre esse tema, com destaque às postulações que se ligam ao viés
liberal.
Além disso, a discussão que Koseritz fez sobre a questão da escravidão
encontra-se aliada a diferentes espaços sociais, como se fez registrar no
Centro Abolicionista de Porto Alegre, participando de maneira destacada dos
quadros de organização da entidade, na Sociedade Central de Imigração, onde
também se fez posicionar pelo fim da escravidão, numa tentativa progressista
de implementar a mão de obra livre no Brasil, inclusive aquela reforçada pelo
contingente imigrante, e no Partenon Literário, espaço no qual se reuniam
intelectuais e figuras públicas da Capital da província, promovendo, ao
mesmo tempo, o debate e o fomento às Letras, e o engajamento por pautas que
discutiam as demandas sociais pelo fim da escravidão. Suas ideais liberais
e seu engajamento, contudo, não escondem o fato de que Koseritz também
integrava o grupo teuto de proprietários de escravos em Porto Alegre.
Pontuadas essas considerações, é possível iniciar um estudo sobre o
tema da escravidão a partir de algumas especificidades do pensamento de
Koseritz projetadas para a constituição de uma valoração social e capital para
o trabalho. Notadamente, sendo um crítico do seu tempo, traçou diferentes
retratos da realidade brasileira, sustentados sob a ótica da visão liberal e
da ilustração europeias. É nessa perspectiva que podemos identificar suas
concepções teóricas que basilaram suas proposições para a resolução de
problemas brasileiros. Inclui-se nesse universo a tentativa de desconstruir
a ideia depreciativa que se tinha sobre o trabalho no contexto brasileiro,
confirmando, entre outras coisas, a opinião de que as profissões manuais
não fossem renegadas, já “que não tem justificação, embora lhe sirvam de
1

Doutor em História e Professor do Centro de Ciências Humanas e Sociais – Univates.
Coordenador Pedagógico do Centro de Ciências Humanas e Sociais – Univates.

2

O presente texto integra a produção apresentada em 2015, quando da defesa de tese
de doutoramento (WEIZENMANN 2015), destacando a produção intelectual de Karl von
Koseritz na imprensa – jornais, álbuns ilustrados, folhas literário-científicas e almanaques,
entre os anos de 1864 e 1890.
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desculpa, o ser fruto da escravidão” (KOSERITZ, 1870, p. 356-357). Além disso,
para que o Brasil pudesse progredir, segundo ele, era necessário que algumas
classes sociais compreendessem que o trabalho não constituía desonra para
quem quer que fosse, e menos ainda para quem fosse pobre.
Sem perder de vista a noção liberal para a compreensão que Koseritz fazia
sobre esse aspecto, a importância do trabalho também se reforçava pelo viés
étnico, ao carregar consigo as conotações de enobrecimento humano, pujança
e progresso – “Nem dinheiro e nem título, nenhum troféu e nenhum posto
honram tanto quanto o trabalho que traz ao homem lucro e propriedade, à
nação riqueza e progresso”, proclamava Koseritz na Volksfest de São Leopoldo,
em 6 de fevereiro de 1870 (Deutsche Zeitung, 12/2/1870).
Sua visão para o trabalho buscava também inserir a mulher em
diferentes ocupações, já que, até então, ela se encontrava condenada às lides
domésticas. Poderia ela investir em profissões que não exigissem grande força,
e que não fossem de “natureza repugnante”, como a fotografia, a encadernação,
a padaria, a tinturaria, trabalhados de armador, de seringueiro, de escultura,
e muitas outras artes e profissões. Ainda, outras tarefas rendosas, que em
nada desdourariam a mulher poderiam ser exercidas pelo “sexo fraco”, entre
elas, o comércio, a arte tipográfica e a revisão de textos. Que notassem os
leitores de Resumo da Economia Nacional (1870), segundo Koseritz, que sua
proposição nem chegava próxima à realidade inglesa e norte-americana, onde
mulheres faziam carreiras de médico, de advogado, de juiz, de engenheiro e de
teólogo. Não se sentia à vontade para propô-las, pois havia “nessas profissões
incompatibilidade invencível com as qualidades essenciais da mulher; as
outras, porém, lhe deviam ser acessíveis, e evitar-se-ia com isso muita miséria
e muita vergonha” (KOSERITZ, 1870, p. 359-360). Por esse mesmo horizonte,
Koseritz chegou a considerar que na instrução pública, somente professores
do sexo masculino devessem assumir a tarefa. Diria que incomum “seria a
senhora, com respeito aos seus atributos de sexo fraco e gentil, que pudesse
concorrer com professores distintíssimos”, formados pela Escola Normal. Era
algo natural: uma senhora não teria a energia ao estudo de que pode servir o
sexo viril (Anais da Assembleia da Província de São Pedro do Rio Grande do
Sul, 1885, p. 150).3
É a partir do tema sobre o trabalho que Koseritz faria observações a
um dos pontos nevrálgicos do Império – a escravidão. Nesse ponto, é possível
enxergar as postulações que mais uma vez se ligam ao viés liberal. O maior
prejuízo, insistiria ele em algumas passagens de seus escritos, vinculavase à existência de escravos. Para o autor, a escravidão deveria ser vencida,
melhorando, consequentemente, a sociedade e garantindo o progresso do país.
A maldição mais pesada que o gênero humano lhe deve lançar e que mais
particularmente afeta ao Brasil, é porque ele fez ressuscitar no novo mundo
a escravidão, que justamente acaba de desaparecer no velho continente.

3

O posicionamento de Koseritz foi contestado por alguns membros da Assembleia, como os
deputados Assis Brasil e Antero Ferreira d’Ávila.
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Sim, é devido a esse príncipe [Carlos V, da Espanha] ambicioso, que a
escravidão, esse cancro social da América, conseguiu criar raízes em nossa
parte do mundo.
Maldição sobre ele, que com a escravatura aniquilou o trabalho livre, e
portanto a produção, a riqueza, o bem-estar, a moralidade das nações da
América.
[...].
Milhões de criaturas humanas foram no nosso continente vítimas desse
abominável prejuízo, e a África ainda hoje paga, em virtude do mesmo, o seu
tributo de sangue e lágrimas.
Nós ainda sofremos hoje desse mal, que tem impedido o progresso do nosso
rico e ubérrimo país e nos reserva ainda sérias complicações para o futuro.
(KOSERITZ, 1870, p. 356-357).

Sobre a escravidão, é possível localizar a opinião de Koseritz em textos
publicados nos anos finais da década de 1860, bem como nas décadas de
1870, e, especialmente, de 1880, em jornais e almanaques onde foi redator
ou colaborador. Em 1869, já tratava do aspecto servil no Brasil, em artigos
publicados em A Reforma. Naquele momento, reforçava que “substituir
conveniente, no trabalho, o elementos servil pelo livre, eis as bases aceitas por
todos para a realização de um princípio da igualdade humana” (A Reforma,
11/7/1869).4 O fim do trabalho escravo e a implantação do trabalho livre,
dentre as alternativas propostas por ele, vinculava-se ao projeto que se
contrapunha à grande propriedade, somado ao fluxo migratório que traria
colonos ao país. Demonstrou-se radicalmente contrário à imigração chinesa,
aos que denominava cules, como pretendiam alguns fazendeiros de São Paulo,
em 1883. Reconhecia a escravidão como instituição histórica, mas de ultraje
à natureza humana. Segundo Koseritz,
as ideias abolicionistas infiltraram-se por todos os poros no seio da sociedade
brasileira. Apregoadas com energia do sentimento filantrópico, circulam,
como uma centelha elétrica, por todos os membros do organismo social.
Praza aos céus, que o poder público resolva, antes que o movimento social
venha sancionar e firmar o seu triunfo. (A Reforma, 14/7/1869)

No âmbito dos movimentos organizados por segmentos da sociedade
imperial, podemos encontrá-lo presente no movimento abolicionista da
província, também ao lado de sua filha Carolina von Koseritz. Ambos
envolveram-se na defesa da libertação dos escravos, como se constata nas
atividades promovidas pelo Centro Abolicionista5, juntando fundos para a
libertação de cativos, por meio da promoção de quermesses.
A partir de agosto de 1884, em seção do periódico A Reforma, chamada
Livro Áureo, passaram a ser publicados diariamente os nomes de pessoas que
4

Destacam-se textos redigidos sob o título “Elemento Servil”, em diferentes números desse
periódico.

5

O Centro Abolicionista foi fundado em 1883, em Porto Alegre. A Joaquim de Salles Torres
Homem e Júlio César Leal são designados como os mentores principais da entidade.
O Centro reunia membros de todas as tendências políticas, também conservadores
dissidentes (KROB, 2011, p. 24).
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haviam concedido a liberdade a seus escravos em Porto Alegre, informando a
quantidade de cativos alforriados por cada um. Nestas listagens encontra-se o
nome de Koseritz, que teria concedido liberdade a quatro escravos (A Reforma
15/8/1884).
No mês de setembro de 1884, o jornal A Reforma publicava anúncios e
textos alusivos às comemorações abolicionistas. Neles, também se encontram
registros do engajamento da família von Koseritz pela libertação de escravos.
Notas foram divulgadas em nome de Carolina von Koseritz, para arrecadar
donativos de flores e buquês para a sua tenda montada para a Festa
Abolicionista, em Porto Alegre, marcada para o dia 7 de setembro, na Praça
Pedro II.6 Karl von Koseritz integrava a comissão que deveria levar a efeito
a quermesse7, responsável em arrecadar fundos para causa abolicionista.
Antecipava-se que na noite do dia 28 de setembro, daquele mesmo ano, data
em que era lembrada a assinatura da Lei do Ventre Livre, seriam entregues
26 cartas de alforria. Além disso, encontram-se listadas as doações à filha de
Koseritz, e os respectivos colaboradores, o que possibilita enxergar parte da
dimensão social simpática ou engajada pela causa abolicionista, tanto quanto
aquela ligada à família von Koseritz. O inventário não se limita a demonstrar
um círculo restrito a famílias de origem teuto-brasileiras, mas também incluía
sobrenomes luso-brasileiros.
4ª lista de donativos para a Quermesse, recebidos pela infraescrita:
Exm. Sr. Conselheiro José Julio de A. Barros, um rico toucador de guarnições
douradas com espelho e vidros de cristal.
Ilmos. Srs:
Coronel Julio Anacleto F. da Frota, 1 rico porte-flacons de veludo carmezin
com tampa de cristal lapidado e guarnições douradas.
Edmundo H. Bastian, 1 caixa com uma dúzia de lenços de seda finíssima.
Achylles Porto Alegre, um exemplar de “Iluminuras” encadernado em veludo.
Cristiano Reuter, 1 riquíssimo serviço de dessert de Christoffel legítimo com
aparelho de cristal e um serviço completo para aparador, de vidro azul com
finos dourados e flores esmaltadas.
[...].
6

Os festejos, marcados para o dia 7 de setembro, eram antecedidos pelas manifestações
que anunciavam a Festa Abolicionista em Porto Alegre. O propósito era reunir um grande
número de pessoas, que partiriam em cortejo da Praça da Alfândega, percorrendo diversas
ruas da cidade, além de incluir a participação de bandas musicais, e reunir-se-iam em
frente à Câmara Municipal para entoar o hino nacional. No dia 7, reuniram-se pela manhã
as principais autoridades do Centro Abolicionista com as municipalidades da Câmara, e
à tarde foi celebrada um solene Te-Deum pelo bispo D. Sebastião Laranjeira, em ação de
graças pela extinção do cativeiro de homens “já redimidos pelo catolicismo”. Às 5 horas da
tarde, dava-se início à quermesse, animada pela música de bandas convidadas. A feira
contava com tendas organizadas para expor e vender objetos, e duraria três dias (7, 8 e
9 de setembro). Aos habitantes da capital foram distribuídos convites, aos quais também
se solicitava a iluminação das moradias, assim como se fizera com os prédios públicos da
praça. (A Reforma 30/8/1884; 6/9/1884)

7

Para a comissão, foram designados os nomes de Coronel Joaquim Pedro Salgado, Coronel
Júlio Anacleto Falcão da Frota, Coronel José Simião de Oliveira, Achylles Porto Alegre,
Capitão Augusto César Fernandes Eiras, Dr. Jayme d’Almeida Couto, Dr. Guilherme
Ahrons, Dr. Álvaro Nunes Pereira, Carlos Koseritz, Oreste Coliva, João Antônio da Rosa
Junior, Virgílio de Abreu. (A Reforma 8/8/1884)
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Mathias José Bins, meia dúzia de garrafas de puro vinho do Reno.
Amaro Candido de Souza, 2 originais guardanapos com rendas e bordados
em relevo.
Joaquim Felizardo, 1 bolsa de couro da Rússia, com guarnições de metal e
aparelho de costura.
Augusto Stoekel (S. Leopoldo), 1 álbum com fotografias da colônia, 1 dito
com ditas de S. Leopoldo e 1 rico quadro com vista fotográfica.
Exmas. Sras. DD.:
Leocádia Brum Telles de Menezes, 1 lindo pote dourado com pós de arroz.
D. Bertha Kopp, 1 grande caixa de cetim com fina pintura, contendo
sabonete, lindos perfumes e outros preparos de toucador.
D. Luiza de Mattos, 1 linda almofada de seda, bordada à seda frouxa em
relevo com enfeites de prata.
Comendador Francisco José de Almeida, 1 bonito aparelho de pau setim,
para charutos, com cinzeiro, etc.
Alferes Jacques Cezimbra, 1 bonito porta-jóias com um ramo de flores
artificiais de delicado trabalho.
[...].
Cristiano Kraemer, 1 âncora de veludo azul com guarnições de niquel
contendo preparos para costura, de prata finamente dourada, peça de muito
gosto.
[...].
Adolfo Voigt, 55 lindas caixinhas com 17 dúzias de finos e superiores
sabonetes de sua fábrica.
Roland Carrasco, uma bonita cestinha de vime, forrada de setim com
preparos para costura.
Porto Alegre, 5 de Setembro de 1884.
Carolina von Koseritz (A Reforma, 6/9/1884).

Em edições seguintes, publicava-se o saldo final de suas atividades. Ao
prestar contas da banca “Rio Grande”, Carolina lamentava não ter arrecadado
valor maior durante a quermesse realizada no mês de setembro de 1884.
Avisava, ainda, que a soma final seria remetida ao coronel Joaquim Pedro
Salgado, presidente do Centro Abolicionista, o que correspondia à quantidade
de 524$000 réis obtidos pela venda de produtos na tômbola, e a devolução
de outros 131 artigos ainda à disposição da entidade (A Reforma, 6/9/1884).
Esse mesmo engajamento se fazia perceber em comissões da entidade,
nomeadas para promover a libertação de escravos nos diversos distritos da
Capital. Assim, por exemplo, decidia-se em reunião do dia 6 de agosto de 1884,
que Carolina von Koseritz integraria um grupo de senhoras, ao lado de Sophia
Velloso, Mathilde Hasslocher, Julia Keller, Afonsina dos Reis, Leopoldina
Chaves e Elisa Camargo, para mobilizar o 2º distrito de Porto Alegre em prol da
abolição. Somava-se às damas um grupo de cavalheiros designados a cumprir
a tarefa, entre eles Vicente José de Barcellos Junior, Dr. Edmundo da Cunha,
João Alves Canteiro, Felicíssimo Manoel de Azevedo, Tenente-Coronel Manoel
Ignácio da Silva Neco, Capitão Justino Alves da Rocha e Tenente Bernardo
Figueira.
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Há que se ressaltar, como aponta Paulo Moreira (2003, p. 170-171),
que esses documentos que versam sobre a campanha abolicionista em Porto
Alegre, sejam eles encontrados nos livros de atas, no Livro Áureo da Abolição
ou nas páginas dos jornais, materializaram a versão oficial que se procurou
construir para o tema da escravidão, tratando de enaltecer figuras de destaque
político e social, além de elogiar a emancipação gradual que se construía na
cidade. Mesmo que o ano de 1884 tenha sido emblemático e aclamado como
histórico para a libertação de escravos na província, não se deve esquecer
dos condicionantes aos quais esteve ligada a liberdade plena, o que relativiza
tamanha importância à data.
Nesse sentido, percebe-se na edição de 15 de agosto de 1884 de A
Reforma um incentivo incondicional à emancipação dos escravos em Porto
Alegre, dada como uma revolução social lançada tanto por liberais quanto
por conservadores e republicanos. Para tanto, o texto sob o título “Avante
Porto Alegre” incentivava seus habitantes a procederem à prática da alforria,
condicionando-a a cláusulas de prestação de serviço, obrigando o antigo
escravo a cumprir uma prestação de serviços por mais alguns anos. Percebese uma política conciliatória de liberdade, respeitando o direito de propriedade
e de indenização, prevendo até mesmo a ociosidade do liberto.
Há nisto dupla vantagem.
O trabalho doméstico e a pequena indústria não ficam desorganizados e os
ex-escravos se preparam, num interstício de trabalho, para o goso pleno
dessa liberade, que há tanto tempo anhelavam.
As liberdades concedidas com a condição de 2 ou 3 anos de serviços,
que devem ser prestados ao ex-senhor, são em benefício para os próprios
libertados.
Não há necessidade de contrato para tais serviços [...].
É garantia dada pela lei e portanto não precisam recear os alforriantes, que
venham a ser vítimas da má fé por parte dos alforriados.
A Reforma não hesita um só momento em proclamar a conveniência desse
recurso, porque, sem ele, impossível se tornaria a libertação total de Porto
Alegre.
O serviço doméstico não pode ser desorganizado de um momento a outro; é
necessário que haja uma época de transição em que se preparem as coisas
para o novo regime.

Essa perspectiva talvez aponte para algumas questões conflituosas até
mesmo para o caso de Koseritz. Guiado por pressupostos liberais, o que se
confirma em uma análise atenta de sua obra sobre estudo econômico da década
de 1870, quando já defendia o fim da escravidão, a implantação do trabalho
assalariado e a divisão do trabalho, por que, somente em 1884, Koseritz daria a
liberdade aos seus quatro escravos? Foi essa liberdade também condicionada
a um tempo de prestação de serviços que se arrastaria por mais alguns
anos? Enquanto essas questões ainda permanecem abertas, é evidente que o
tom abolicionista aparece destacado quando analisamos o seu engajamento
político. No entanto, como destaca Magda Gans, as ideias de Koseritz, no
contexto em que a manutenção da escravidão já se mostrava inviabilizada,
chegou a demonstrar uma postura mais conservadora, sem abandonar os
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pressupostos liberais, fazendo oposição às propostas republicanas que
previam uma imediata abolição, pois a considerava uma atitude que poderia
arruinar inúmeras famílias, e levar à bancarrota pública (GANS, 2004, p. 207).
Todavia, às vésperas das grandes mobilizações na província, recomendou que
os teutos que tivessem escravos, os libertassem.
Sua imprensa em língua alemã tornava-se, também, porta-voz de um
discurso que pleiteava a libertação dos escravos. Assim, o percebemos quando
o jornal Koseritz’ Deutsche Zeitung foi mencionado pela Reforma como periódico
que “acompanha a abolição com toda lealdade e franco entusiasmo” (A Reforma,
2/10/1884). A manifestação se originara em contraponto às polêmicas que
se sucederam com a declaração do redator do jornal Deutsche Zeitung, João
Maurício, questionando a maneira como estaria se constituindo a abolição
no Rio Grande do Sul. A reação surgiu primeiramente na Federação, pelas
palavras de Ramiro Barcellos8, que reproduziu trechos do artigo publicado,
e questionando se tal opinião era partilhada pela colônia alemã.9 A resposta
se daria em um terceiro diário, alegando que a “Reforma pode garantir aos
ilustres colegas da Federação que a colônia alemã não acompanha a opinião
daquela folha e para prová-lo basta recordar a parta proeminente que a tomou
na libertação da capital e dos distritos coloniais” (A Reforma, 2/10/1884).
Não consta que nesta capital um só membro da colônia alemã pusesse a
menor dúvida em libertar os escravos que por ventura possuísse e por toda
a região colonial se tem operado rapidamente o movimento libertador, à
frente do qual se tem achado cavalheiros distintíssimos como os nossos
presados amigos tenente-coronel João Schmitt, Jacob Knieriem e outros.
A folha alemã em questão não representa, neste assunto, como em muitos
ataques que tem dirigido ao país, prejudicando a nossa causa na Alemanha,
a opinião da colônia alemã, sendo de notar que, segundo nos informam, é
nula a sua circulação na região propriamente colonial (Idem, ibidem).

É evidente, como demonstra a historiografia mais recente, que a prática
da escravidão existia entre teuto-brasileiros, como os casos que se podem
destacar em Porto Alegre. Magda Gans demonstra, também, que existiam
teutos que trabalhavam em ofícios que antes eram exercidos por escravos, ou
até mesmo ao lado destes, bem como outra parcela considerável que se tornou
proprietária de escravos, o que demarca uma heterogeneidade social entre
essa população (GANS, 2004, p. 98). Da mesma forma, casos de teutos que
possuíam escravos em Porto Alegre demonstram que a prática não era isolada
e restrita, mas encontrava-se amplamente difundida, e era tolerada entre os
membros desta comunidade étnica.
Não obstante, como já referenciado anteriormente, Koseritz também
integrava o grupo teuto de proprietários de escravos na cidade. Em 22 de
novembro de 1879, o jornal O Mercantil fazia nota da fuga de uma escrava sua,
chamada pelo nome de Joaquina. Em comunicado publicado em A Federação,
8

Na ocasião, Júlio de Castilhos era substituído provisoriamente por Ramiro Barcellos,
como redator principal. A Federação, 30/9/1884.

9

A discussão sobre o mesmo assunto continuava em artigos publicados em A Federação,
nas datas de 30 de setembro, 6 e 13 de outubro.
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na seção das “Ocorrências policiais”, publicava-se o seguinte comunicado:
“Foram ontem recolhidos à cadeia por ordem do dr. Chefe de polícia: a crioula
de nome Joanna, contratada de Carlos von Koseritz, por vagabunda [...]”. (A
Federação, 20/4/1888) Antes disso, ainda teríamos o artigo “Uma infeliz”,
também de A Federação, expondo a situação da contratada Joana, que sofria
maus tratos de sua senhora, esposa de Koseritz.
Hoje pela manhã veio ao nosso escritório a preta Joana, contratada do
Sr. Carlos von Koseritz, e disse-nos que não podendo mais suportar os
maus tratos que lhe eram infligidos não pelo Sr. Koseritz, mas sim por sua
senhora, que há poucos dias quase esmagou-lhe a cabeça contra a parede
da casa, sem que para isso tivesse a paciente contribuído nem por obras,
nem por palavras. Joana disse-nos que a sua filha de 14 para 15 anos sofre
os mesmos maus tratos, a ponto de estar um pouco apatetada. Joana está
também nestas condições. O terror que lhe inspiram os maus tratos que tem
sofrido a torna amedrontada, que qualquer gesto ou barulho a sobressalta.
A infeliz desconhece qualquer rua da cidade, porque, diz ela, muito poucas
vezes tem saído de casa, vivendo assim quase que enclausurada. Joana
disse-nos, também, que por mais de uma vez tem concebido a ideia de
suicidar-se, não levando a efeito seu pensamento com lembrança de que
sua filha venha a sofrer muito mais com o ato de desespero que ela praticar.
Sendo Joana contratada, não sabemos em que lei se fundam os seus exsenhores para procederem contra ela com tanto rigor, infligindo castigo à
pessoa livre, fato este que encontra punição no Código Criminal. A infeliz
vítima encontra-se ao abrigo do Sr. Dr. Juiz de Órfãos e para esta autoridade
apelamos a fim de tomar providências, livrando a desgraçada vítima do
azorrague, do poder de quem desconhecendo as leis humanas zomba da
própria autoridade. Voltaremos ao assunto se for preciso (A Federação apud
GANS, 2004, p. 208-209).

Além de confirmar, mais uma vez, um indício da presença da escravidão,
por outro lado, podemos perceber a maneira como os opositores utilizaram
a notícia, divulgando-a em um dos jornais que mais enfrentara a figura de
Koseritz, quando se toma como registro a década de 1880. A atitude pode ser
entendida, no mínimo, como provocativa. Certamente, ela objetivava tornar
evidente, como fez com outros aspectos, a contradição entre o pensamento
público e a vida cotidiana e privada, entre a concepção sobre o trabalho
moderno e livre e a presença de escravos no interior da estrutura familiar.
Contudo, é preciso lembrar-se de que a queixa isentava, de forma expressa, o
próprio Koseritz, enquanto sua esposa era responsabilizada pelos maus tratos.
De fato, sua postura em relação à população negra é divergente e
contraditória. Se em seus escritos mais antigos foi contundente e radical em
algumas afirmações, quando mais tarde questionado, procurou relativizar
certos posicionamento. Enfim, passou a considerar a escravidão uma
instituição inconcebível para a sociedade brasileira, conciliando um discurso
abolicionista que deveria aplicar-se paulatinamente, associado a vínculos que
estabeleciam prestações de serviços condicionados à liberdade, assim como
à própria presença de escravos no contexto privado. Tal atitude não pode ser
vista como restrita ou exclusiva a esse caso, mas largamente encontrada no
seio da sociedade da Capital, entre espaços lusos e teutos, inclusive.
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Em 19 de maio de 1888, no Koseritz’ Deutsche Zeitung, seu redator
apresentava na capa do jornal o artigo intitulado A emancipação dos
escravos, aclamando que desde o dia 13 de maio daquele ano, somente
existiam pessoas livres no país.10 Era, portanto, nas palavras de Koseritz,
uma colossal transformação social que se dera no Brasil, da maneira como
em nenhum outro ocorrera, ou seja, de forma rápida, e sem produzir uma
guerra sangrenta. Sua visão sobre o momento da abolição representa um
olhar pacífico e ordeiro, pelo qual se substituíram as históricas situações em
que sangue fora derramado em guerra civil, por “pétalas de flores” jogadas
sobre os principais representantes parlamentares. Segundo suas palavras,
o distinto sacrifício constituía atributo de distinção de um povo nobre, que
fora conquistado de maneira espontânea, sem pressão externa, sem o uso da
força em seu interior, em sinal de sacrifício. De maneira otimista, indicava a
superação das dificuldade do período de transição, o que permitiria o país a
desenvolver-se vastamente.
Considerava que ao longo dos últimos cinco anos, o movimento
abolicionista pudera desenvolver-se e alargar os seus resultados, como se
percebia nas províncias do Ceará, Amazonas e Rio Grande do Sul. Chegava-se
ao momento histórico, no qual todas as pessoas da nação eram livres e nunca
mais alguém seria obrigado a trabalhar sem salário. Comemorava ao dizer que
a crise não envolvera vítimas do lado do governo imperial, nem mesmo lutas
sangrentas. Não havia um segundo exemplo igual na história, uma nação pobre
em dinheiro que, voluntariamente, sob aplausos, renunciava aos valores reais
de propriedade, ao conforto, ao comodismo e à tradição do país. Diferenciavase, portanto, de outros locais, como a Inglaterra, que compensara os senhores
com indenizações pela libertação dos cativos, e os Estados Unidos, onde havia
se dado um conflito civil.
Sob hinos de júbilo e chuva de flores o Brasil tem levado a vítima colossal ao
altar da humanidade e isso é um esplêndido acontecimento, o que comprova
que o nosso povo possui coração e generosidade e que é possível se inspirar
por uma ideia e sacrificar seus bens, fortuna e costumes conaturais. Uma
nação assim tem o que é preciso para um grandioso, formidável futuro; um
povo que muda dessa maneira, não está perdido, como pretendem dizer os
pessimistas.

Mesmo que o fim da escravidão fosse comemorado, sua constatação não
deixaria de mencionar os efeitos negativos da conquista. A falta de mão de
obra nas grandes fazendas acarretaria a diminuição violenta da produção de
café, e a queda de bilhões seria um ponto alto para a questão econômica.
Segundo ele, a repentina liberdade concedida aos escravos ainda causaria
dor de cabeça, quando se passaria a tratar das questões sociais e políticas
sobre o assunto. A manifestação do entusiasmo inicial, encontrada em muitos
daqueles que defenderam a abolição, poderia ser substituída, mais tarde, por
um momento de ansiedade, marcada pela desilusão, e muitos falariam em
falta de perspicácia. Segundo Koseritz, era o preço que se pegava por reformas
sociais dessa envergadura. O regime de transição para outro seria uma tarefa
10 Título original: “Die Befreiung der Sklaven”.
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difícil, deixando para uma geração “duros sacrifícios”, compensado pela
compleição de uma consciência de que o melhor fora realizado para a pátria,
e que os mesmos teriam legado aos seus filhos uma condição melhor e mais
digna. Finalizava dizendo que o Brasil deveria tomar os procedimentos sob
olhar do entusiasmo, no ímpeto de um movimento grandioso e ético, ao qual
até se poderia atribuir falta de perspicácia. Mas seria uma falta de astúcia
sublime e “ela poderia ser celebrada somente por povos que ainda possuem
instintos nobres e por isso deixam a eles o futuro aberto” (Koseritz’ Deutsche
Zeitung, 19/5/1888).
Aliás, a discussão que Koseritz fez sobre a questão da escravidão encontrase aliada aos diferentes espaços sociais. Como já se pode perceber, fez parte do
Centro Abolicionista de Porto Alegre, participando de maneira destacada dos
quadros de organização da entidade. Da mesma forma, a Sociedade Central de
Imigração, também se fez posicionar pelo fim da escravidão, numa tentativa
progressista de implementar a mão de obra livre no Brasil, inclusive aquela
reforçada pelo contingente imigrante. Os intelectuais e as figuras públicas
da capital da província também se reuniriam em outras associações, como é
o caso do Partenon Literário. Nesse espaço de debate e de fomento às Letras,
Koseritz também se engajou em trazer a questão para as pautas das sessões,
e participar dos eventos que pela entidade eram promovidos.
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MEMÓRIAS DE UMA PROFESSORA: DESAFIOS E CONQUISTAS
Valdir Antônio da Silva Flores1
Este artigo é resultado de um projeto de pesquisa promovido pelo Curso
de Licenciatura de História das Faculdades Integradas de Taquara – Faccat
– intitulado: Nós estamos aqui: registros de memórias e de lugares dos afrobrasileiros nos vales do Paranhana, dos Sinos (RS) e proximidades, e tem como
proposta o registro de memórias de pessoas que se declaram pertencentes a
uma matriz africana.
Tendo utilizado como principal metodologia de pesquisa a história
oral, na qual busca uma maior aproximação com a memória afro-brasileira,
valeu-se principalmente dos estudos realizados por Thompson (1992) e Meihy
& Holanda (2007). A categoria de memória é analisada no sentido ao qual
atenta Pollak (1992), Le Goff (1996), Pesavento (2008) e Candau (2012) em
que, percorrendo fragmentos de memória, busca-se conhecer e compreender
a história de determinado grupo social. Os fragmentos de memória foram
registrados por meio de entrevista realizada com a professora Sirlei Batista
da Conceição Santos, mulher afro-brasileira, residente em Morro São Miguel
Arcanjo, que fica cerca de 20 quilômetros do centro do município de Santo
Antônio da Patrulha, Estado do Rio Grande do Sul.
Primeiramente, apresenta-se brevemente a contextualização histórica
sobre a chegada dos primeiros habitantes de origem africana no território que
hoje está instalado o município de Santo Antônio da Patrulha. Em seguida,
pretende-se abordar como foi a inserção do afro nessa conjuntura social e
de que maneira pode ser percebido o preconceito racial e social dentro da
comunidade de Morro São Miguel Arcanjo, município de Santo Antônio da
Patrulha, por meio da narrativa da professora Sirlei Batista da Conceição
Santos.

Afro-brasileiros em Santo Antônio da Patrulha
Santo Antônio da Patrulha é um dos quatro municípios mais antigos do
Estado do Rio Grande do Sul, sendo que, da sua área inicial, restam atualmente
1049 km²2. Santo Antônio da Patrulha é a célula-mater dos municípios da
região nordeste desse Estado, de onde descendem setenta e sete municípios.
Inicialmente batizado de A Guarda Velha ou Registro de Viamão.
Deve-se ao fato considerar a Guarda Velha de grande importância para
a história do país. Esta localidade em decorrência da instalação de uma
guarda que controlava a passagem de pessoas e animais, pedágio, foi uma
das primeiras, no sul do Brasil, a ter fixada uma população euro-africana de
maneira permanente (JACOBUS, 2000, p. 49).
1

Graduando das Faculdades Integradas de Taquara – Faccat. Contato: valdirasflores@
gmail.com

2

SANTO ANTÔNIO DA PATRULHA. Disponível em: http://www.santoantoniodapatrulha.
rs.gov.br/pmsap/historia-do-municipio. Acesso em 27 de fev. de 2017
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Jacobus (2000, p. 53) enfatiza ainda que a data precisa da instalação
da Guarda Velha provavelmente ocorreu no segundo semestre de 1737 ou no
primeiro semestre de 1738. Percebe-se a partir da narrativa do autor que a
fixação de afro-brasileiros nessa região do Estado fez-se presente bem antes
da fundação de fato da vila de Santo Antônio da Patrulha em 1809.
Entretanto, como foi visto, não só pela proposição de Domingos José
Marques Fernandes, mas sobretudo, pela de Paulo da Gama, era proposta a
criação de quatro vilas: Rio Grande, Porto Alegre, Rio Pardo e Santo Antônio
da Patrulha, o que foi confirmado na Provisão de 7 de outubro de 1809
(BARROSO, 2000, p. 94).

Da mesma forma, Cláudio Baptista Carle reforça que:
A guarda foi instalada com a representação de africanos, europeus e índios
de origem missioneira e talvez da região vizinha (os missioneiros eram, em
sua maioria, Guarani, mas é provável que tenham tido a representação de
Kaingang e Charruas). Essa presença escrava do africano e mesmo do servil
indígena possibilitou a organização para fuga (CARLE, 2012, p. 281).

Cláudio Baptista Carle (2012, p. 283) ressalta que já existia um quilombo3
de negros fugidos da Velha Guarda, lugar esse hoje situado no interior do
município, conhecido atualmente como localidade de Manjolo. O Quilombo do
Manjolo instalou-se nas proximidades de uma gruta. As pesquisas sugerem
que a ocupação do Quilombo Manjolo tenha acontecido entre os anos de 1730
e 1810, e que a cerâmica encontrada nesse sítio arqueológico contém uma
decoração similar a produção de povos de língua bantu na região centro sul
da África.
Dessa maneira, é possível perceber a constituição de uma comunidade
afro nesse município bem antes da chegada dos primeiros imigrantes
portugueses vindos da Ilha dos Açores e que se perpetuaria em Santo Antônio
da Patrulha nos anos seguintes. Sobre essa questão, o pesquisador Ederich
Herbert Zimmer faz a seguinte afirmação:
Em Santo Antônio da Patrulha foram encontrados registros que, por volta
1788, comprovam a presença de grande contingente de negros escravizados,
cujos números apontam que, 40% da população era constituída por africanos,
que aqui eram utilizados como mão-de-obra na pecuária, plantações e nos
afazeres domésticos (ZIMMER, 2012, p, 314),

Nesse sentido, a mão de obra afro empregada no município de Santo
Antônio da Patrulha representava mais de um terço da população local.
Registros apontam que, mesmo após assinada a lei Euzébio de Queiroz, em
1850, na qual proibia o tráfico internacional de africanos vindos de fora do
Brasil, Santo Antônio da Patrulha continuou a recebê-los clandestinamente,
como aponta o historiador Paulo Roberto Staudt Moreira.
3

De acordo com Azevedo (2012, p, 380), Quilombo é o nome dado a todas as comunidades
negras composta, em sua maioria, por escravos fugitivos ou revoltosos, sem prejuízo de
outros que, recém-chegados da África, procuram esses agrupamentos. Inicialmente, os
seus integrantes eram identificados como “canhaboras” (em Tupi, aqueles que fogem);
mais tarde, porém, prevaleceu o termo “Quilombola”.
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Alguns indivíduos corajosos e ambiciosos, porém, impulsionados pela
corrupção das autoridades públicas e pela falta de repugnâncias morais por
parte dos proprietários locais em continuar usando mão-de-obra escrava,
resolveram tentar um último desembarque de trabalhadores africanos na
região de Santo Antônio da Patrulha, ou melhor, nas praias de Tramandaí, no
domingo de 11 de abril de 1852. A região de Tramandaí, em 1852, fazia parte
de Conceição do Arroio, distrito de Santo Antônio da Patrulha. Como não
possuímos estatísticas populacionais para este ano, consideraremos como
base o levantamento de 1858. Do total de 4.796 habitantes, Santo Antônio
possuía 3.750 livres, 70 libertos e 976 escravos; os 3.348 habitantes de
Conceição do Arroio dividiam-se em 2.341 livres, 43 libertos e 964 escravos.
Ou seja, se somarmos libertos e escravos, teremos 30% dos moradores de
Santo Antônio e 21, 8% de Conceição do Arroio (MOREIRA, 2000, p. 316,
317).

Diante desse contexto, nota-se um número bastante expressivo de
trabalhadores africanos inseridos na sociedade de Santo Antônio da Patrulha
no ano de 1858, visto que, de acordo com Jacobus (2000) e Carle (2012),
a partir da instalação da Guarda Velha por volta de 1737/38, já estavam
estabelecidos nesse município trabalhadores africanos. Assim, é bastante
provável que esse número seja maior do que os números aqui apontados.
Na atualidade, a maior parte da população afro-brasileira do município
de Santo Antônio da Patrulha reside em bairros periféricos com pouca ou
nenhuma infraestrutura e também na zona rural. Dentro dessa sociedade
formada por brancos, mestiços e negros observa-se a desigualdade social.
Atualmente, grande parte da população de afrodescendentes, assim como no
passado, ainda exerce atividades que exigem pouca formação educacional e
profissional [...]. Essas atividades são exercidas, principalmente pelos afrobrasileiros que moram na zona urbana. Já os que moram nas localidades
do interior do município trabalham, em sua maioria, nas atividades ligadas
a terra (ZIMMER, 2012, p. 315).

Dessa forma, é possível perceber a participação de afro-brasileiros na
formação econômica e social do município de Santo Antônio da Patrulha,
porém, observa-se que, mesmo nos dias atuais, eles enfrentam grandes
dificuldades em seu cotidiano.

Memórias de uma professora: vivências, desafios e conquistas
Neste artigo, procurou-se, por meio de fragmentos de memórias de uma
professora afro-brasileira e o cruzamento dessa fonte com outros documentos,
registrar vivências, desafios e conquistas de uma professora pertencente a uma
árvore genealógica de matriz africana. Contudo, faz-se necessário esclarecer
primeiramente o que se entende por memória.
De acordo com Michael Pollak (1992, p. 201), memória deve ser entendida
como um fenômeno coletivo e social, ou seja, como um fenômeno construído
coletivamente e submetido a flutuações, transformações e mudanças
constantes. Enquanto fenômeno social, Sandra J. Pesavento ressalta que
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A memória tem seu locus original de realização no indivíduo que rememora;
todo trabalho de evocação dá-se, entretanto, em acerto com uma memória
social. Nessa medida, as reminiscências do eu são trabalhadas com o auxílio
das rememorações dos outros, tal como a escrita da história, enquanto
escrita no tempo, dá-se em palimpsesto com outras escritas precedentes.
(PESAVENTO, 2008, p. 16)

Ainda sobre as mudanças constantes, Jöel Candau afirma que:
A memória, ao mesmo tempo em que nos modela, é também por nós modelada.
Isso resume perfeitamente a dialética da memória e da identidade, que se
conjugam, se nutrem mutuamente, se apoiam uma na outra para produzir
uma trajetória de vida, uma história, um mito, uma narrativa. (CANDAU,
2012 p.16)

Então, por meio da memória de uma professora afro-brasileira, buscouse construir versões possíveis, aproximativas daquilo que teria ocorrido em
uma localidade no interior do município de Santo Antônio da Patrulha/RS
denominada Morro São Miguel Arcanjo.
As doutoras em educação Luciane S. S. Grazziotin e Dóris B. Almeida
(2012) enfatizam que o registro de memórias de um indivíduo ou de um grupo
social não deve ser feito baseado apenas na história oral, pois, muitas vezes,
algo importante a respeito daquela pessoa, daquele lugar ou daquele período
em que se está sendo investigado, pode ser esquecido no momento do relato:
Há um processo de coleta de vestígios, sinais, marcas que ficaram nas
recordações das pessoas, nos registros e papeis, em fotografias, em
imagens, em símbolos, em festas e demais marcadores que são capazes de
identificar um tempo passado. São processos aparentemente antagônicos
– reavivamento/ apagamento – mas com pontos de convergência que se
entrecruzam. Ambos estão vinculados as duas faces da memória: lembrança
e esquecimento. (GRAZZIOTIN; ALMEIDA, 2012, p, 21)

Nesse sentido, Jacques Le Goff (1996, p, 424) sustenta que o processo de
memória no homem faz intervir não só na ordenação de vestígios, mas também
a releitura desses vestígios, ou seja, todo o tipo de memória pessoal ou social
deve ter seus vestígios minuciosamente analisados, assim como a história oral,
símbolos, fotos, documentos em geral. Dessa forma, o pesquisador conseguirá
informações mais concretas a respeito dessas memórias.
Sobre história oral, Meihy e Holanda definem como:
Um conjunto de procedimentos que se inicia com a colaboração de um
projeto e continua com o estabelecimento de um grupo de pessoas a serem
entrevistadas. O projeto prevê: planejamento da condução das gravações
com definição de lugares, tempo de duração e demais fatores ambientais,
transcrição e estabelecimento de textos; conferencia do produto escrito;
autorização para o uso; arquivamento e, sempre que possível, a publicação
dos resultados que devem em primeiro lugar, voltar ao grupo que gerou as
entrevistas (MEIHY, HOLANDA, 2007, p. 15).

Sendo assim, é importante considerar que
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Memória e história oral se aproximam e podem se confundir nas pesquisas.
A memória constitui-se em documento, e a História Oral é a metodologia
aplicada no intuito de operacionalizar o diálogo entre teoria e dados
empíricos, promovendo outras perspectivas de conhecimento do passado.
(GRAZZIOTIN; ALMEIDA, 2012, p. 35).

Portanto, este artigo partiu de um processo de registro de memórias por
meio da história oral. Nesse sentido, fazendo uso das palavras de Le Goff, que
é na “memória onde cresce a história, que por sua vez alimenta, procura salvar
o passado para servir o presente e o futuro” (LE GOFF, 1996, p. 477), e são
vivências do passado e do presente da professora Sirlei Batista da Conceição
Santos que serão apresentadas a seguir.
Nascida em 24 de junho de 1954, Sirlei Batista da Conceição Santos
vem de uma família de agricultores, sempre morou desde que nasceu até os
dias atuais na mesma comunidade de Morro São Miguel Arcanjo, que fica a
cerca de 17 quilômetros da sede do município de Santo Antônio da Patrulha.
A professora Sirlei afirma que: “minha comunidade aqui, ela foi fundada
pelos negros, pelo meu avô e bisavô. E aí então tinha meu tio que era de
família grande, meu pai também era de família grande, eram onze filhos”
(SANTOS 2016). Percebe-se, por meio de seu relato, que essa comunidade foi
formada por afro-brasileiros, levando em consideração a sua proximidade com
o antigo Quilombo Manjolo deduz-se que, possivelmente, parte da população
que formou essa comunidade tenha pertencido ao Quilombo Manjolo.
Sirlei falou sobre a importância da religiosidade naquela época como
forma de aproximação do povo que ali residia e da segregação racial que existia
na comunidade no período de sua infância:
A gente tinha então os terços em dia santo de guarda, que hoje já não tem
mais, a não ser Natal, Sexta-feira Santa, pela Páscoa, mas era assim, era
uma comunidade com cores divididas. Na sociedade, mesmo a sociedade
sendo de raça negra, não tinha então a oportunidade de ter diversão juntos,
o salão era separado, então de um lado dançavam os negros e do outro lado
dançavam os brancos (SANTOS, 2016).

Ao rememorar seu tempo de infância, a professora Sirlei observa que
aquele foi um período em que a sociedade estabelecia que afro-brasileiros e
pessoas de pele branca ficavam proibidas de se socializar nas festividades de
sua Comunidade.
Ao lembrar-se de sua infância, enfatiza a inocência de uma criança ao
não perceber o preconceito que existia no seu cotidiano. Segundo Sirlei (2016),
“Era muito bom, eram brincadeiras de roda, cantoria, a gente se reunia com
as colegas no colégio, a gente brincava muito”.
De acordo com pesquisas realizadas, é possível afirmar que os afrobrasileiros exerciam funções que exigiam pouca formação profissional e
educacional. As pessoas que moravam no interior do município de Santo
Antônio da Patrulha trabalhavam, na sua maioria, em atividades ligadas à
terra. Nesse sentido, Sirlei confirma que:
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[…] dos meus 15 anos até os 23 anos, eu trabalhei na roça, plantava, colhia,
vendia, comprava as minhas roupas pra sair, passear, e com 23 anos de
idade que eu comecei a minha função de professora primária. Eu além de
dar aula, eu ainda manuseava ferramentas como enxada pra trabalhar na
roça (SANTOS, 2016).

Até os seus 23 anos de idade, o mundo de Sirlei girava estritamente em
torno dessa comunidade, São Miguel Arcanjo, porém, após exercer a função
de professora primária descobriu novos horizontes, pois passou a ter contato
com pessoas de outros lugares. No entanto, esse foi um processo demorado
devido ao preconceito racial que ela tinha sofrido até então: “Eu me criei assim,
numa timidez, e depois quando eu comecei a trabalhar com 23 anos, dar aula,
daí eu comecei a me desinibir, peguei mais contato com a raça branca e tive
bom relacionamento” (SANTOS, 2016).
Por meio da narrativa, percebe-se que sua trajetória de vida assim como
sua identidade foi sofrendo alterações e flutuações. Sirlei passou a interagir
como pessoas diferentes, conheceu outras culturas, outros costumes e espaço
sem as restrições da qual ela estava acostumada até então.
Eu estudei até a quarta série, [...] e com 23 anos de idade que eu comecei
a minha função de professora primaria [...] foi vindo os cursos em férias,
aqueles cursinhos de férias, eu fui me aperfeiçoando, daí depois em 1990,
1991 e 1992 eu estava cursando o segundo grau, então eu me formei no
segundo grau Magistério (SANTOS, 2016).

A busca por conhecimento e aprimoramento foi responsável por uma
mudança significativa na sua vida. Desde que iniciou sua função como
professora, por volta do ano de 1977, em um local de difícil acesso, seguiu
sua trajetória de educadora, apesar das dificuldades. “Hoje, na minha
comunidade, me sinto mais a vontade do que antigamente” (SANTOS, 2016).
Todavia, a discriminação, o preconceito, racial e social ainda permanecem
vivos e bastante presente tanto na comunidade de Morro São Miguel Arcanjo
como em outras localidades do município de Santo Antônio da Patrulha. A cor
da pele ainda é capaz de abrir e fechar portas.
O exemplo mais recente ocorreu aproximadamente, sete anos atrás, quando
uma pessoa foi impedida de ficar no interior de um clube por ser negra. Este
fato teve grande repercussão devido à pessoa ser considerada importante.
Outros relatos apontam no mesmo sentido, portanto, defende-se que esse
não seja um fato isolado (ZIMMER, 2012, p. 317).

Percebe-se por meio dos relatos de Zimmer (2012) e Santos (2016) que o
preconceito racial e a discriminação social ainda permanecem muito presentes
no município em questão.
Desde o século XVIII, no município de Santo Antônio da Patrulha, os
afro-brasileiros marcaram presença na economia, na sociedade, na cultura e
na religiosidade. No entanto, a história a ser contada sobre a formação desse
município e de tantos outros, dedica pouca atenção a essa questão.
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No Brasil, todos fogem da possibilidade de identificação com os negros e,
por isso, talvez existam mil e uma cores para a etnia de quem, certamente,
possui descendência africana: mulato, crioulo, moreno e jambo, mas nunca
negro. Esta palavra está impregnada de tom pejorativo (FERNANDES &
MORAIS, 2003, p. 160).

O preconceito, a discriminação, a injúria racial, assim como o racismo
continuam presentes em nosso meio. Entretanto, essas práticas não são
transferidas geneticamente de um ser para outro, mas sim, são hábitos que são
herdados e assimilados entre as pessoas, afinal, não se nasce preconceituoso,
torna-se preconceituoso, aprendendo antigos preconceitos e produzindo novos
(VIEIRA, 2012).
A professora Sirlei, durante sua trajetória de vida, passou por muitos
desafios, como ela relembrou: a segregação, o preconceito social e racial.
No entanto, durante os 36 anos nos quais ela exerceu o magistério, muitas
também foram as conquistas, principalmente no meio escolar.
Eu olhava [...] as crianças que me olhavam, era a coisa mais linda, a atenção
deles, e perguntavam, e eu conseguia responder para eles aquilo que eles
queriam [...]. Eu brincava com eles, eu ia pro recreio, jogava bola, às vezes eu
caía, tropeçava e eles davam risadas, mas eu não me encabulava com aquilo,
[...], era maravilhoso. [...] todos eles me amavam, não tinha descriminação,
eu conseguia transmitir para eles a humildade e a simplicidade que a gente
deve ter com as pessoas (SANTOS, 2016).

Sirlei ressalta ainda que, uma pessoa não nasce preconceituosa, mais
sim torna-se preconceituosa por meio do convívio com outras pessoas, tudo
é uma questão de aprendizagem. Assim, se uma criança convive com alguém
preconceituoso ou racista ela tende a ser assim também. Dessa maneira,
observa-se por meio dos relatos da professora Sirlei e da bibliografia consultada
que o preconceito racial e social é construção ideológica na qual é transmitida
de uma pessoa para outra, por meio de seus atos e atitudes.

Considerações finais
Por meio de relatos de uma professora afro-brasileira, Sirlei Batista da
Conceição Santos, conclui-se que foi por meio da educação que ela conseguiu
romper barreiras e conquistar espaços em um local no qual o preconceito
social e racial ainda se faz presente.
É importante ressaltar que a trajetória dessa mulher afro-brasileira é
diferenciada em relação a de outras mulheres da comunidade do Morro São
Miguel Arcanjo. Nessa comunidade, localizada no interior de Santo Antônio
da Patrulha, Sirlei atuou como professora por mais de 30 anos e para isso,
foi necessário realizar vários cursos. Sirlei reconhece que sofreu preconceito
e a partir disso pode se concluir que a percepção de discriminação varia com
o nível socioeconômico dos indivíduos, sendo maior entre aqueles mais bem
posicionados na escala social.
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Constatou-se que no município de Santo Antônio da Patrulha ainda
persiste o preconceito racial o que, consequentemente, acaba atingindo toda
a estrutura social, limitando e restringindo o desenvolvimento econômico e
social não apenas dos afro-brasileiros, mas da sociedade como um todo.
Para finalizar, o intuito de trabalhar com História Oral conduz a um
significativo processo de reflexão, uma vez que essa metodologia remete a
outros olhares que exige da historiografia a compreensão de que não cabe
mais estudar a história de cima para baixo, mas trazer os esquecidos para o
centro das discussões.
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“COM OS FIÉIS ELA VAI”: UM ESTUDO ACERCA DA RELAÇÃO
ENTRE MIGRAÇÃO E A IGREJA ASSEMBLEIA DE DEUS NA PRIMEIRA
METADE DO SÉCULO XX
Augusto Diehl Guedes1

Considerações iniciais
Pensar e pesquisar a história das Assembleias de Deus (AD) no Brasil
tem sido o trabalho de historiadores, antropólogos, cientistas sociais e demais
pesquisadores que vêm discutindo os fatores de seu crescimento, suas
crenças, sua organização, sua atuação na sociedade, entre outros fatores
que a constituem. Dentre as inúmeras questões que são levantadas podemos
tomar o crescimento e dispersão da instituição pelo território nacional e
internacional como um dos pontos em pauta. Diante disso, nos propomos a
observar neste trabalho, como que, e se, as migrações internas no território
brasileiro e também no estado do Rio Grande do Sul contribuíram para a
expansão da fé pentecostal em solo nacional e sul riograndense. Todavia, a
migração que vamos analisar não está relacionada com o envio e viagens de
missionários e pastores a serviço da instituição, e sim, como que a migração de
fiéis, sem o domínio e/ou a ingerência da instituição, corroboraram para tal,
na primeira metade do século XX. Migrações estas que se deram por motivos
econômicos, sociais, políticos, entre outros. Para isso, utilizamos de bibliografia
produzida por memorialistas, diletantes e pesquisadores assembleianos que
fizeram levantamentos de dados acerca de algumas questões, ao reunirem as
memórias da instituição e de seus membros, dado que ainda, em muitos casos,
o acesso a outras fontes documentais e orais tem suas dificuldades. No que
se refere ao estado do Rio Grande do Sul, utilizamos fontes documentais2 da
Igreja Evangélica Assembleia de Deus de Passo Fundo. Salientamos aqui que o
trabalho encontra-se em estágio inicial, a saber, no estágio de levantamento de
dados. Nesse sentido, compreender essa dinâmica entre migração e expansão
das Assembleias de Deus no Brasil apresenta-se como uma colaboração para
a compreensão do campo religioso brasileiro, em especial, no que tange aos
evangélicos pentecostais.
Estamos entendendo para este trabalho que as migrações, que podem
ocorrer por diversos motivos em diversas épocas, consistem em “qualquer
deslocação individual ou coletiva de um ponto para outro” (RAISON apud
NEUMANN, 2009, p. 25) de indivíduos e que, “em contextos diversos, tem por
finalidade última a busca de melhores condições de sobrevivência” (NEUMANN,
2009, p. 25). Desta maneira, estamos estudando fiéis assembleianos que se
1

Mestrando em História pelo Programa de Pós-Graduação em História da Universidade
de Passo Fundo – UPF. Graduado em História pela UPF, integrante do Laboratório de
Estudos das Crenças (LEC) e do Núcleo de Estudos de Memória e Cultura (NEMEC).
Bolsista PROSUP CAPES. E-mail: augustodguedes@hotmail.com.

2

Caderno de matrícula dos membros 1936-1963. Acervo da Igreja Evangélica Assembleia
de Deus de Passo Fundo.
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deslocaram pelo território brasileiro desde a segunda década do século XX até
meados dos anos de 1950, em busca de melhores condições econômicas, e
como isso afetou na disseminação da igreja da qual eram integrantes.

Assembleia de Deus, expansão e migração
Na atual conjuntura em que se apresenta o campo religioso brasileiro3,
composto por diversos grupos, agentes, instituições, tem-se destacado o
crescimento dos evangélicos nos últimos censos realizados pelo Instituto
Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). Deste grupo, destacam-se os
pentecostais, com mais de 25 milhões de membros (IBGE, 2010), dos quais a
Assembleia de Deus é a maior denominação, tendo em suas fileiras mais de
12 milhões de membros.
O pentecostalismo chegou ao Brasil nos primeiros anos da década de
1910, primeiramente em São Paulo e Paraná com os irmãos italianos Luigi
Francescon e Giácomo Lombardi (fundadores da Congregação Cristã no
Brasil), e no ano seguinte, em Belém do Pará com os suecos Daniel Berg e
Gunnar Vingren (fundadores da Missão da Fé Apostólica, que em 1918 muda
seu nome para Assembleia de Deus). Ambos os missionários, (i)migrantes
evangélicos de outras matrizes (presbiterianos e batistas, respectivamente),
entraram em contato com a doutrina pentecostal em Los Angeles (EUA). De lá
vieram ao Brasil com o intuito de evangelizar o país.
As leituras sobre o pentecostalismo brasileiro, em sua maioria4, o
distinguem em três períodos, momentos de implantação e desenvolvimento
das igrejas. Esta divisão foi proposta inicialmente por Freston e tornou-se
clássica para os estudos do Pentecostalismo no país (FRESTON, 1994, p.7072). A “primeira onda”, que é a que nos interessa e onde nosso trabalho se
insere, trata-se da que caracteriza a sua chegada ao Brasil (1910), trazida
por imigrantes que entraram em contato diretamente com o Pentecostalismo
nascente nos EUA (este que estava em estágio de expansão mundial) e com
predominância na região norte do país (Assembleia de Deus), apesar da
concentração da Congregação Cristã no Brasil (CCB) em São Paulo e Paraná.
Uma de suas marcas são a ênfase no adventismo5 e na glossolalia6 – batismo
3

Neste trabalho tomamos as discussões de Pierre Bourdieu (2015, p.58), pelo que
compreendemos que como os demais campos (político, econômico, social), o campo religioso
é marcado pela disputa do mercado religioso, que por sua vez consiste na oferta de bens
de salvação pelos agentes religiosos. Esses agentes religiosos são pessoas encarregadas
da produção desses bens de salvação (padres, pastores, pais de santo, rabinos, entre
outros) e buscam ampliar sua atuação sobre o campo, pretendendo sua total dominação.

4

Paul Freston (1994), Paulo Siepierski (2008) e Ricardo Mariano (2014), apesar de suas
diferenças, concebem em três momentos a divisão do pentecostalismo brasileiro. Por sua
vez Bertone de Sousa (2015), trabalha com apenas duas: “Pentecostalismo de Salvação” e
“Pentecostalismo de Prosperidade”.

5

O adventismo consiste na crença de que retorno de Jesus Cristo para buscar o “seu povo”
é iminente.

6

A palavra grega glossolalia, presente em passagens do novo testamento, como Atos dos
Apóstolos 1:8 e 1 Coríntios 12 e 14, é o vocábulo que traduzido significa “falar em línguas”
(tradução livre).
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com o Espírito Santo. Esta onda também é conhecida como Pentecostalismo
Clássico.7
Durante os quarenta anos que se seguiram, conforme pondera Alencar,
(2013, p.160) as duas igrejas, AD e CCB tiveram para si a representação do
Pentecostalismo no Brasil e a atuação enquanto pentecostais sobre o solo
brasileiro. A Igreja Evangélica Assembleia de Deus, comparativamente, a
partir da década de 1930, cresceu mais que a CCB. Na década de 1960 apesar
do crescimento da CCB, chegando aos 211.108 membros, a AD desponta
como a maior denominação pentecostal brasileira com 407.588 adeptos.
Uma das razões identificadas por Alencar (2010, p.86) como explicativas
desse fenômeno é a questão soteriológica8, pois as Assembleias de Deus são
arminianas9, enquanto a Congregação Cristã no Brasil é calvinista10. Para o
autor, a propensão de evangelizar das igrejas arminianas é maior uma vez que
esta forma de conceber a salvação é motivadora de tal prática.
A expansão das ADs em território nacional, a partir de Belém do Pará,
se inicia ainda no ano de 1911, quando alguns seringueiros nordestinos, fiéis
da denominação, migram da região da floresta amazônica para seu estado de
origem, o Rio Grande do Norte (ARAÚJO, 2014, p. 31). A extração da borracha e
o seu declínio também foram considerados por Pommerening (2011, p. 12-13)
ao analisar o crescimento das ADs no país, asseverando que “com o declínio
da extração e comércio da borracha, muitos destes migrantes voltaram para
suas cidades de origem e levaram consigo a nova fé” (p. 13).

7

As demais “ondas”, por não serem o objeto deste artigo, tratamo-las aqui. A “segunda
onda” é marcada pela fragmentação do campo pentecostal. Por volta das décadas de 1950
e 1960 surgiram diversos grupos, principalmente na região de São Paulo, em um contexto
de forte urbanização e da formação de uma sociedade de massas. A primeira delas é a Igreja
do Evangelho Quadrangular (IEQ-1951), que vem dos EUA. Na sequência temos a Igreja
O Brasil Para Cristo (OBPC-1955), uma versão mais “brasileira” da Igreja Quadrangular,
e a Igreja Pentecostal Deus é Amor (IPDA - 1962), dentre outras. Outra característica
deste momento, conforme Freston (1994), são as agências de curas divinas. Por fim,
a terceira onda é a do chamado Neopentecostalismo. Sua concentração é no sudeste
brasileiro, com ênfase no Rio de Janeiro, e ocorre por volta de 1970, numa conjuntura de
modernização do país, com alto grau de urbanização e com o fim do chamado “milagre
econômico”, bem como o início da “década perdida”. Há um aumento da criminalidade e
da política “populista”. Destacamos aqui a Igreja Pentecostal de Nova Vida (IPNV-1960),
dirigida pelo Bispo Roberto McAlister, que fora pregador da AD e da IEQ. Sem apoio
institucional, e com grande receptividade este funda a IPNV (ROLIM, 1985, p. 54). Outras
igrejas que se desenvolveram com maior destaque neste período são as igrejas Universal
do Reino de Deus (IURD-1977), Internacional da Graça de Deus (IIGD-1980) e Apostólica
Renascer (IAR -1985) com a tônica da chamada Teologia da Prosperidade, com forte apelo
às massas ao buscar a felicidade no “aqui e agora” e não somente na vida após a morte,
como era o discurso da primeira onda (FRESTON, 1994, p. 71-72).

8

A Soteriologia é o ramo da Teologia Sistemática que estuda e discute aquilo que se toma
como doutrina de salvação.

9

O Arminianismo é o sistema soteriológico predominante entre os protestantes no país.
Para os arminianos toda a humanidade é pecadora e há possibilidade de salvação para
todos que crerem (ALENCAR, 2010, p. 86).

10 O Calvinismo é o sistema soteriológico que defende a predestinação como fator para a
salvação humana, isto é, Deus já teria escolhido aqueles que serão salvos, não dando
espaço para o livre arbítrio/agência dos seres humanos (ALENCAR, 2010, p. 86).
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Até o ano de 1956, a Assembleia de Deus já havia alcançado todos
os estados do país, bem como o novo distrito federal11. Com o intuito de
dispor melhor dos dados e das informações acerca da expansão das ADs
em cada estado do Brasil, elaboramos uma tabela, que podemos conferir
na sequência. A mesma foi desenvolvida analisando o ano de fundação da
primeira comunidade assembleiana em cada estado. Devido às divergências
de informações, tomamos duas datas, nos casos em que as ADs originaramse a partir de núcleos formados por crentes, sem a ingerência inicial da
instituição, tomamos esta como a data inicial e a data que se considera como
fundação oficial (pela instituição), o que se dava geralmente com o primeiro
batismo de um grupo de novos convertidos, sempre realizado por um pastor
ou missionário, obreiros ordenados da instituição, o que compreendemos a
partir de Bourdieu (2007, p. 39) como um corpo de especialistas religiosos
ou agentes religiosos12. Também apresentamos na tabela aqueles que são
considerados os fundadores da denominação em cada estado.
Tabela 1 – Expansão, data e fundação das Assembleias de Deus nos estados
brasileiros
Estado

Data

Fundada por

Pará

1911

Rio Grande
do Norte

1911 – 1918

Ceará

1914 – 1922

Paraíba

1914 –
1920 e
1922(oficial)

Piauí

1914 – 1927

Alagoas

1915

Missionários Daniel Berg e Gunnar Vingren, vindos
dos EUA.
Seringueiros convertidos que regressaram ao
Rio Grande do Norte – Pr. Adriano Nobre enviado
posteriormente para administrar o trabalho.
Maria de Jesus Nazaré Araujo (PA) leva mensagem
aos seus parentes em Uruburetama – Pr. Adriano
Nobre enviado posteriormente.
Manoel Francisco Dubu, paraibano convertido em
1912 à fé pentecostal no Pará, retorna a Campina
Grande (PB) – Pr. Vitalino Bezerra (Guarabira - PB) –
1920 - e Pr. Felipe Fernandes (Campo Grande - PB)
– 1922.
João Canuto de Melo comprou uma Bíblia e passou a
pregar (?)* – Pregadores pentecostais chegam em 1927
em Teresina, como Raimundo Prudente de Almeida.
Viagem missionária de Gunnar Vingren.

Roraima

1915

Cordolino Teixeira Bastos, cearense que se mudou
para a Ilha de Maracá e passou a evangelizar. Somente
em 1922 tem-se a notícia da presença do Miss. Paul
Jonh Aenis.

11 No ano de 1956, a atual capital brasileira, Brasília, ainda estava sendo construída,
durante o governo do presidente Juscelino Kubitschek.
12 Para Bourdieu (2007, p. 39), o corpo de especialistas do sagrado é entendido como
os agentes religiosos que detém a “monopolização da gestão dos bens de salvação” e
trabalham para a expansão de seu domínio ou da instituição a qual pertencem sobre o
campo religioso. O contrário destes agentes são os leigos, aqueles que foram “destituídos”
do processo de produção do sagrado.
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Estado

Data

Fundada por

Amapá

1916

Evangelista Clímaco Bueno Aza (colombiano que se
convertera em Belém) enviado pela AD em projeto de
evangelização missionária.
Pr. Adriano Nobre de Almeida enviado pela AD a Recife
em projeto e evangelização missionária.
Severino Moreno de Araújo, convertido em Belém e ali
iniciou o trabalho assembleiano. Em 1918 foi enviado
o Miss. Samuel Nyström para auxiliar os trabalhos.
Apesar de não se ter uma data oficial de fundação,
a obra assembleiana foi iniciada neste estado pelo
Evangelista Clímaco Bueno Aza, em 1921.
Miss. Paul John Aenis (EUA), vindo dos Estados
Unidos, foi enviado pela igreja de Belém para iniciar a
evangelização no estado.
Francisco Galdino Sobrinho e esposa chegaram a
Vitória e ali iniciaram os trabalhos assembleianos.
Dois anos mais tarde são enviados Miss. Daniel Berg
e sua esposa.

Pernambuco 1916
Amazonas

1917

Maranhão

1921

Rondônia

1921

Espírito
Santo

1922-1924

Mato Grosso 1921

Rio de
Janeiro

1923

São Paulo

1923 – 1924

Rio Grande
do Sul
Bahia

1924

Minas
Gerais

1927

Sergipe

1927 - 1928

Paraná

1928

Santa
Catarina

1931
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1924

Miss. Paul J. Aenis que em viagens pela região
evangelizou na cidade de Guajará-Mirim. Mais tarde,
pastores foram enviados para auxiliar no trabalho da
região.
Miss. Gunnar Vingren enviado para iniciar a
evangelização, com o intuito de estabelecer a AD na
capital do país.
Pentecostais pernambucanos migraram para Santos
em busca de trabalho. Em 1924 Miss. Daniel Berg
é enviado para a cidade para cuidar da comunidade
nascente.
Miss. Gustav e Erwig Nordlund enviados para iniciar
a igreja no estado. Instalam-se em Porto Alegre.
Joaquina de Souza Carvalho e esposo, convertidos
ao pentecostalismo em Belém, retornaram para seu
estado com o intuito de anunciar a nova fé. Receberam
pastores a partir de 1926 para auxiliar no trabalho.
O agora Pr. Clímaco Bueno Aza (colombiano que
se convertera em Belém) foi enviado pela igreja em
Belém.
O Sargento do Exército Brasileiro Ormínio, membro
da AD em Belém foi o primeiro a levar a mensagem da
fé pentecostal ao estado. No ano seguinte, enviou-se
da AD em Maceió, o Pr. João Pedro da Silva.
Pr. Bruno Skolimovski enviado pela igreja para pregar
no estado. Por ser polonês, dirigiu-se inicialmente a
este grupo na cidade de Curitiba.
André Bernardino da Silva, catarinense convertido na
AD do Rio de Janeiro, decide retornar para sua cidade
natal, Itajaí, onde iniciou uma obra evangelística.
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Estado

Data

Fundada por

Acre

1932

Goiás

1936

Pregador Manoel Pirabas fez viagens missionárias e
iniciou o trabalho na região.
Pedreiros do Rio de Janeiro que se mudaram para
trabalhar em Goiânia foram os primeiros a anunciar
a mensagem pentecostal. Dc. Antônio do Carmo
Moreira fora então enviado do RJ para atender a
comunidade no mesmo ano.
Paulo Fernando Brentha e esposa, obreiros da AD,
foram transferidos de Campo Grande para Cuiabá,
com o intuito de auxiliar os assembleianos que lá
moravam.
Pr. Armando Chaves Cohen, enviado pela AD de
Belém para iniciar os trabalhos de evangelização no
Tocantins.
Pastores enviados de Goiás para trabalharem na nova
capital.

Mato Grosso 1944
do Sul
Tocantins
Brasília

1947 – 1952
1956

Obs.: * Essa interrogação deve-se ao fato de questionarmos como que João Canuto de Melo
leu a Bíblia e saiu pregando a mensagem pentecostal, e não outra, como metodista, batista,
presbiteriana, entre outras.
Fonte: Tabela produzida a partir dos dados de Araújo 2014a e 2014b.

A partir dos dados expostos na tabela, podemos constatar que dos 26
estados brasileiros mais o distrito federal, doze deles (Rio Grande do Norte,
Ceará, Pará, Piauí, Rondônia, Amazonas, Espírito Santo, São Paulo, Bahia,
Sergipe, Santa Catarina, Goiás) tiveram a instalação da primeira congregação
da Assembleia de Deus por meio de seus adeptos, leigos13, que migraram para
essas regiões e ali começaram a pregar sua convicção religiosa.
Muitos destes (i)migrantes que se deslocaram, o fizeram por razões
econômicas e não com um intuito proselitista, missionário. A esse respeito
podemos tomar como exemplo os (i)migrantes que foram para os estados de
São Paulo e Goiás e aqueles que regressaram da região Norte para o Nordeste,
mais especificamente para os estados do Rio Grande do Norte e da Paraíba
(ARAÚJO, 2014a, p. 28 e 64). Já nos estados da Bahia e de Santa Catarina,
vemos claramente um intuito evangelístico em retornar para seus estados
de origem e anunciar a nova fé. Nos outros 14 estados brasileiros e o distrito
federal, a lógica de implantação da primeira comunidade se deu através do
envio de pastores ou missionários que tinham por intuito implantar novas
igrejas, fator este que não discutiremos aqui.
Desta maneira, com base na tabela anterior, podemos compreender que
uma parte significativa (cerca de 45%) dos estados brasileiros receberam e
tiveram a instalação da primeira congregação da Igreja Evangélica Assembleia

13 Com base em Bourdieu (2007, p. 39) depreendemos que os leigos são aqueles que
no processo de monopolização da gestão dos bens de salvação, foram destituídos da
capacidade de criação. Seu oposto são os agentes religiosos, um corpo de especialistas
do sagrado, podendo ser entendidos, neste caso de estudo, como os pastores. Assim, os
leigos seriam os membros das ADs.
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de Deus por meio da agência de seus fiéis, homens e mulheres, que utilizaram
daquilo que entendemos por evangelização.
A evangelização consiste na atuação prosélita do crente, com o intuito de
alcançar novos fiéis, podendo ser realizada de diversas maneiras, desde uma
conversa, uma visita, distribuição de panfletos ou livros, cânticos e pregações
em espaços públicos. No âmbito pentecostal, segundo Araújo (2014, p. 289)
a evangelização é interpretada como um dever de todo o cristão, à luz da
experiência pentecostal (glossolalia) vivenciada no seu cotidiano. Isto é, uma
vez que o fiel tem essa experiência, que pelo grupo é entendida como uma
dádiva divina, a evangelização torna-se como uma missão dada por Deus para
sua vida diante do “presente recebido”. A esse respeito, também nos acrescenta
Mariano (2008, p. 74) que esse evangelismo, pode ser entendido como um
“ativismo religioso dos leigos, comum nos meios pentecostais, constitui fato
de grande importância para a expansão denominacional”.
E esta relação entre (i)migrantes que passam a evangelizar nos novos
locais que chegam, e que acabam, nos casos que analisamos, por criar novas
comunidades, dando origem ao que entendemos, a partir de Rolim (1985,
p. 46), por núcleos, foi apontado pelo autor como fator de expansão do
pentecostalismo brasileiro, não somente da Assembleia de Deus, mas também
da Congregação Cristã no Brasil. A esse respeito, o autor considera que
Cada crente é um porta-voz de sua fé. Aonde chega semeia sua crença como
uma planta nova. E aqui entra o segundo elemento concretamente vivido
pelas populações nortistas e nordestinas, sobretudo a imigração interregional. Cada crente que se desloca carrega consigo sua igreja para plantála no lugar onde vai morar. Não espera a construção de um templo, nem
mesmo pela chegada de um pastor. Estabelece o culto em sua própria casa,
nas periferias das cidades ou vilas, ou mesmo na área rural (1985, p. 46).

Nessa perspectiva, esses novos núcleos, formados em casas, praças,
pequenas salas e em outros locais, foram reunindo novas pessoas e
constituindo essas comunidades, que diante da necessidade da realização de
um batismo14, recebiam pastores ou missionários que vinham para atender a
nascente comunidade.
Esta mesma relação, (i)migração e expansão das ADs com a criação de
novas igrejas, foi também analisada por nós no estado do Rio Grande do Sul15,
com as primeiras 17 igrejas fundadas no estado. Foram elas: Porto Alegre
(1924), Santa Maria (1927), Caxias do Sul (1928-1931), Porto Lucena (19311932), São Luiz Gonzaga (1933-1934), Cruz Alta (1935), Palmeira das Missões
14 Salientamos que assim como para os cristãos, os pentecostais entendem que é o batismo
que inaugura o fiel de fato na comunidade cristã. Contudo, apenas pastores e obreiros
realizavam tal prática.
15 Esta escolha se deu por nosso trabalho já desenvolvido e que trata da Assembleia de
Deus no estado do Rio Grande do Sul, e mais especificamente, com a Igreja Assembleia
de Deus de Passo Fundo/RS. Para saber mais ver em: GUEDES, Augusto Diehl. “A porta
que abriu e nunca mais fechou, Deus multiplicou o seu rebanho”: a Igreja Evangélica
Assembleia de Deus em Passo Fundo (1936-1963). In: BORIN, Marta Rosa. (Org.). Religiões
e Religiosidade no Rio Grande do Sul (V.5) - As religiões protestantes: história, fontes e
metodologia de pesquisa. 1ed. São Paulo: ANPUH, 2017, p. 35-58.
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(1935-1936), Passo Fundo (1936), Rio Grande (1937-1943), Uruguaiana (19371938), Nonoai (1938), Ijuí (1940-1942), Santo Ângelo (1940), Alegrete (1946),
Cachoeira do Sul (1946) e Três Passos (data não obtida). Os presentes dados
foram obtidos junto a obra de Machado (2014), que se importou em reunir
informações sobre as primeiras igrejas no estado extremo sulino. Salientamos
aqui que estas fundações aconteceram até o fim da primeira metade do século
XX.
Destas 17 novas igrejas, apenas duas tiveram sua implantação a partir
desta lógica do fiel que gera o primeiro núcleo de membros e não um obreiro
ordenado. Foram os casos das cidades de São Luiz Gonzaga e de Passo Fundo,
ambas na década de 1930.
Em São Luiz Gonzaga, conforme a narrativa (MACHADO, 2014, p.66),
no ano de 1933, o casal Philongonho Antônio Schorn de Souza e Franscisca
Holzbach de Souza retornaram a sua cidade natal. Anteriormente, moravam
em San Xavier (província de Missiones, na Argentina), onde conheceram a fé
pentecostal em uma Assembleia de Deus. O núcleo inicial foi formado a partir
de seus familiares e amigos, com a realização de cultos em casas. No ano
seguinte, devido ao crescimento do grupo, o missionário Gustav Nordlund,
responsável pela AD no estado e pastor em Porto Alegre16, juntamente com o
Miss. Sture Andersson (Argentina), visitaram a nascente comunidade na qual
ordenaram ao presbitério17 Braz Carvalho da Rocha para assistir a igreja.
Por sua vez, a instalação da Assembleia de Deus em Passo Fundo
ocorreu devido à migração de Oscar Ferreira, trabalhador da Viação Férrea do
Rio Grande do Sul, que veio de Santa Maria/RS para a cidade, transferido por
motivos de trabalho. Ferreira era diácono da igreja e ao chegar à cidade, começa
a pregar aos seus colegas de trabalho e vizinhos. Cerca de dois meses depois,
diante da formação de um pequeno grupo, com a presença de ferroviários
(conforme registrado no caderno de matrícula dos membros) foi enviado o Pr.
Francisco Garcia (AD de Santa Maria, talvez nos indicando um vínculo com
seu ex-membro) para fazer o primeiro batismo, no qual sete pessoas desceram
as águas do Rio Passo Fundo (GUEDES, 2017, p.45).
Não queremos aqui explanar e aprofundar as discussões específicas
sobre as duas igrejas, mas entender que da mesma forma como aconteceu
em outros estados brasileiros, isso também aconteceu em outras cidades,
como São Luiz Gonzaga e Passo Fundo. Diante disso, podemos compreender
que na expansão das Assembleias de Deus no Brasil, a agência dos leigos
que migraram pelo território teve papel importante neste processo e que, com
16 Até a década de 1950, enquanto Gustav Nordlund foi pastor em Porto Alegre, as demais
igrejas que eram abertas no Rio Grande do Sul ficavam sob sua direção. Somente com a
gestão do Pr. Nils Taranger, em 1956 que estas igrejas receberam autonomia de gestão, com
o desmembramento de quinze igrejas e a fundação da Convenção das Igrejas Evangélicas
e Pastores da Assembleia de Deus do Rio Grande do Sul (CIEPADERGS) (LOPES, 2008, p.
30).
17 A hierarquia das Assembleias de Deus abrangem, do menor para o maior: diácono,
missionário, presbítero, evangelista e pastor. Quanto à função dos presbíteros geralmente
estão as orações, auxílio aos pastores locais, quando não o exercício do pastorado e o
ensino da Bíblia.
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acesso a novas fontes, a presente discussão pode ser aprofundada, destacando
assim, um grupo religioso que apesar de ter a presença forte de suas lideranças,
ainda assim a atuação dos fiéis foi algo marcante para a configuração de sua
identidade e presença em território brasileiro.

Considerações finais
Partindo da compreensão da agência dos membros da Igreja Evangélica
Assembleia de Deus, que se tornaram difusores de sua fé e transformadores da
realidade do campo religioso no qual inseriram-se, e diante dos levantamentos
realizados até aqui, percebemos que dos diversos fatores que permitiram e
fomentaram a difusão das ADs pelo país devemos levar em conta as migrações
de crentes pentecostais pelo território (por motivos econômicos, sociais e
em alguns casos também com um intuito religioso/missionário) que, sem o
planejamento e supervisão da instituição e de seus gestores, iniciaram núcleos
em diversos estados e municípios, dando origem a igrejas e permitindo a
consolidação da AD como uma expressiva igreja evangélica pentecostal e
também protestante no Brasil.
Assim, compreendemos também que o evangelismo pessoal, neste
caso o autônomo, fruto das concepções/influências teológicas pentecostais
(soteriologia e escatologia), contribuíram para a expansão das ADs no Brasil.
Desta forma, salientamos, dado que os estudos estão em estágio inicial, que
ainda necessitamos avaliar esta questão com mais afinco e com a possibilidade
do cotejamento com outras fontes de análise, como os estatutos de fundação
das igrejas, das convenções estaduais, periódicos e outros mais, observando
também a realidade nos outros estados brasileiros.
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JORNAL KOLONIE COMO FONTE PARA O ESTUDO DOS MONGES
BARBUDOS
Fabian Filatow1

Introdução
O presente trabalho tem como proposta analisar uma carta publicada
nas páginas do jornal Kolonie no ano de 1938. Buscamos, desta forma,
contribuir para a divulgação das fontes existentes sobre os Monges Barbudos
(1935-1938, Soledade – RS). Evidentemente que esta fonte, assim como as
demais fontes utilizadas nas pesquisas históricas, não é inocente, como bem
lembrou Jacques Le Goff (1996, p. 110), devendo ser analisada criticamente.
Tânia Regina de Luca destacou que até meados da década de 1970 eram
poucos os trabalhos que utilizavam jornais como fontes para a pesquisa
histórica (2008). Segundo a autora “não era nova a preocupação de se
escrever a História da imprensa, mas relutava-se em mobilizá-los para a
escrita da História por meio da imprensa.” (2008, p. 111).

Com o movimento historiográfico que se pautava por uma históriaproblema e hipóteses, iniciado pelos Annales (REIS, 2000), temos a inclusão
do jornal como fonte para as pesquisas históricas. Destacamos seu uso no
campo da história política, principalmente a partir do trabalho intitulado Por
uma história Política, sob organização de René Remond (2003).
O papel desempenhado por jornais e revistas em regimes autoritários,
como o Estado Novo e a ditadura militar, seja na condição de difusor de
propaganda política favorável ao regime ou espaço que abrigou formas sutis
de contestação, resistência e mesmo projetos alternativos, tem encontrado
eco nas produções contemporâneas, inspiradas na renovação da abordagem
do político. (LUCA, 2008, p. 129)

Segundo Cláudio Pereira Elmir (1995), a consulta a um periódico não
pode ser feita sem uma análise criteriosa. Faz-se necessário o cotejamento
com outras fontes e documentos, não estudando a fonte impressa de maneira
isolada.2 Para Derocina Campos Sosa “aquilo que aparece escrito deve ser
lido em dois tempos: um objetivo que interpreta o texto escrito efetivamente
e outro subjetivo que precisa entender aquilo que não aparece escrito, mas
é possível identificar à luz do contexto histórico”. (2007, p. 11-12). A autora
destaca que “o estudo da imprensa necessita do reconhecimento do que está
em torno dela, já que essa mesma imprensa está invariavelmente atrelada ao
seu tempo histórico” (2007, p. 12). Acreditamos que esta percepção contribui
1

Professor na Rede Estadual do RS. E-mail: fabianfilatow@gmail.com.

2

Neste artigo, devido ao espaço e objetivos propostos, estamos analisando especificamente
as notícias publicadas referentes aos Monges Barbudos nos jornais impressos, porém,
na tese de doutorado (FILATOW, 2015) realizamos o debate incluindo outras fontes
documentais, como processos crimes, documentos policiais, documentos eclesiásticos e
documentos da administração pública de Soledade.
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para compreendermos a repressão imposta aos camponeses de Soledade e as
notícias publicadas nos jornais sobre a ação militar orquestrada pelo Estado
Novo (1937-1945).
Nesse sentido, é importante relembrar que cabe ao historiador realizar
“os questionamentos às fontes para extrair um significado, retirando de sua
linguagem os elementos capazes de representarem determinado momento
histórico” (SOSA, 2007, p. 16; 19).
Como alerta Márcia Janete Espig, “a imprensa não informa a história,
simplesmente, e não basta ao pesquisador retirar de suas páginas os dados
referentes ao período desejado para que possa considerar seu trabalho
concluído.” (1998, p. 274), necessitamos realizar uma leitura interna,
meticulosa e exaustiva dialogando com outros documentos e com o contexto
no qual foi produzida esta notícia, que na época, estava inserida no cotidiano.
Nesse sentido faz-se necessário atentar para o conceito de representação,
o qual nos conduz ao modo como uma “determinada realidade social é
construída, pensada, dada a ler.” (CHARTIER, 1990, p. 17). Somando-se
a esta orientação conceitual temos o imaginário, com o qual designamos o
conjunto de representações e ideias-imagem através das quais as sociedades
legitimam-se, criam uma identidade, elaboram modelos formadores para seus
cidadãos. (BACZKO, 1991, p. 8).
Nesse sentido,
Os imaginários sociais são referências importantíssimas dentro do sistema
simbólico que produz a comunidade e através do qual se elaboram suas
finalidades. Através deles, reconstitui-se parte do passado da comunidade,
designa-se sua identidade e elabora-se sua representação sobre si mesma;
distribuem-se papeis e funções sociais, expressam-se crenças comuns e
fixam-se modelos de comportamento (ESPIG, 1998, p. 75).

Como salientou ESPIG, “a imprensa deve (...) ser pensada como uma
representação construída sobre o real, sobre o qual incidem determinados
filtros deformadores que cabe ao historiador determinar e equacionar em
suas análises” (1998, p. 276). Este é o caso dos Monges Barbudos, o que
foi noticiado na imprensa teve uma representação construída sobre uma
realidade histórica, as disputas políticas no período de consolidação do Estado
Novo, porém foi apresentada como uma ação fanática que ameaçaria a própria
ordem nacional, sendo necessária sua repressão.

O contexto histórico dos Monges Barbudos
O movimento dos Monges Barbudos ocorreu entre os anos de 1935 e
1938, no município de Soledade, interior do Rio Grande do Sul. Sua origem
está associada com a figura do monge João Maria, o qual teria estado na
localidade e instruído uma nova religião. Reunindo um significativo número
de membros o movimento despertou a atenção da comunidade local e das
autoridades que recorreram ao uso da força militar para reprimi-los.
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O conflito ocorreu durante o ano de 1938, quando o grupo composto por
camponeses se reuniu na capela de Santa Catarina à espera do retorno do
santo monge. A repressão deixou um saldo de mortos e feridos, além do medo
e da proibição da prática religiosa. Inseridos num contexto político complexo
foram acusados de serem comunistas. Esse fato contribuiu para legitimar a
ação repressiva executada pelo Estado.
Além de outras fontes documentais, a construção do inimigo político
pode ser evidenciada também através da imprensa, na qual foram publicadas
diversas reportagens sobre o conflito envolvendo os camponeses e os soldados
da Brigada Militar. Podemos identificar a existência da acusação de que os
membros do grupo religioso teriam alguma ligação com uma doutrina política
estrangeira, sendo, assim, enquadrados como ameaça comunista à nova
ordem instaurada com o golpe do Estado Novo.
Neste sentido, os Monges Barbudos foram reprimidos pelo contexto no
qual estavam inseridos, sendo utilizados politicamente para dar estabilidade ao
regime iniciado em 10 de novembro de 1937. Enfim, a análise da construção do
outro nas páginas de diversos jornais contribui para melhor compreendermos
os motivos, reais ou imaginários, que contribuíram para a repressão imposta
aos Monges Barbudos, inserido nesta imprensa escrita está o jornal Kolonie.

Breves notas sobre o jornal Kolonie.
No dia 04 de novembro de 1890, na Vila de Santa Cruz, no Club União,
surgiu a ideia de fundar um jornal editado em língua alemã. Seus fundadores
foram: Henrique Shütz, Carlos Trein Filho, Henrique Kessler, Adão Jost,
Philippe Heuser, Bernardo Krische, Abrahão Tatsch, Guilherme J. Eichenberg
e Arthur Hermsdorf.
Os primeiros exemplares do jornal Kolonie foram impressos em Porto
Alegre; só a partir de 28 de março de 1891 o jornal passou a ser editado em
Santa Cruz. Em 01 de janeiro de 1894 o jornal passou a ser de propriedade da
firma Stutzer & Hermosdorf. Desde 11 de março de 1893 o jornal já editava
número especial para a Vila Germânica, hoje Candelária.
Em 02 de setembro de 1901 o Kolonie foi vendido aos pastores Friederich
Klasing e Wilhelm Kull. Em 10 de maio de 1905 Ernesto Riedl assumiu o cargo
de redator. No dia 29 de outubro 1907 José Ernesto Riedl e Adolfo Lamberts
compraram a firma antiga, surgindo Lamberts & Riedl.
A partir de janeiro de 1911, as edições eram nas segundas, quartas e
sextas-feiras. Com a Primeira Guerra Mundial e o ingresso do Brasil em 26 de
outubro de 1917, o jornal Kolonie teve sua última edição em língua alemã em
29 de outubro de 1917.
A segunda fase do Kolonie iniciou em 19 de setembro de 1919, voltando
a circular em língua alemã, continuando como editores Lamberts & Riedl e
José Ernesto Riedl como redator. As edições do jornal chegaram até o dia 29
de agosto de 1941 (cf. MARTIN, 1999, p. 141-144).
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Atualmente a coleção do jornal Kolonie faz parte do acervo do Centro de
Documentação da Universidade de Santa Cruz do Sul (CEDOC/UNISC).

A carta sobre os Monges Barbudos nas páginas do Kolonie
Na edição de 27 de abril de 1938, localizamos a publicação de uma carta
enviada do município de Sobradinho.3 A publicação não mencionou o nome do
autor. O assunto versava sobre os fatos envolvendo os Monges Barbudos, tendo
ocorrido recentemente naquela região limítrofe entre Soledade e Sobradinho.
Logo no início da referida publicação, lê-se: “mais uma vez chega ao nosso
conhecimento um exemplo do fanatismo gerado pela credulidade de nossa
população cabocla no mato e no campo, ainda hoje absolutamente esquecida
no que tange à escola e à educação.” (KOLONIE, Santa Cruz do Sul, 27 ABR
1938, p. 2).
A acusação de serem comunistas teria contribuído para legitimar a ação
repressora instaurada contra os Monges Barbudos. Toda a ação militar teria
sido pautada por essa acusação. Analisando a carta publicada, identificamos
algumas informações que podem contribuir para explicar outro motivo para
a legitimação da repressão, ou seja, a existência do preconceito contra os
sujeitos participantes dos Monges Barbudos e contra as crenças populares.
Sob essa ótica, passamos a salientar os motivos alegados pelo autor da
referida sobre os acontecimentos ocorridos em abril de 1938. Assim, as causas
que propiciaram a ocorrência dos Monges Barbudos estariam associadas
à questão étnica dos sujeitos que compuseram o grupo religioso, ou seja,
o fato de esses serem “caboclos”, gente do “mato” e do “campo”, de serem
portadores de “credulidade”. Motivos semelhantes aos identificados em uma
parte considerável da historiografia e da documentação policial existente sobre
os Monges Barbudos.
Percebemos a presença da “teoria da falta”, ou seja, construção
argumentativa na qual a justificativa utilizada para explicar a ocorrência de
diferentes movimentos sociais estaria atrelada à ausência do poder do Estado.
Tal ausência seria expressa na deficiente ou mesmo inexistente assistência
social, restrito acesso à educação, identificada na falta de unidades de ensino,
no precário serviço de saúde pública, na falta de amparo religioso etc., como
se, na ausência do Estado, as comunidades buscassem outras maneiras de
suprir suas necessidades. Essa forma interpretativa desconsidera a existência
de uma longa tradição cultural presente na constituição desses grupos sociais,
não considerando suas crenças populares e religiosas como expressão cultural
de determinada localidade ou região.4
3

KOLONIE, Santa Cruz do Sul, 27 MAIO 1938, p. 2 (CEDOC – UNISC.) O artigo foi publicado
originalmente em língua alemã. A tradução foi realizada por Luciana Dabdab Waquil,
tradutora juramentada de língua alemã, a pedido de Fabian Filatow, em 16/08/2012. A
tradução está nos arquivos do autor. Confira reprodução do trecho do artigo no anexo Y.

4

Essa forma interpretativa foi rebatida por WITTER (2001 e 2007). Segundo a autora, o
curandeirismo não ocupava um espaço deixado pelo branco, mas sim ocupava o espaço
que sempre ocupou.
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Essas localidades, como no caso da região de ação dos Monges Barbudos,
estariam “esquecidas” pelo Estado. Nesse sentido, podemos indicar que a
cultura dos camponeses e moradores daquela localidade não foi considerada.
Ao que tudo indica, o autor da referida carta trata-se, possivelmente, de um
imigrante ou descendente, pois remeteu sua correspondência para um jornal
publicado em língua alemã de Santa Cruz do Sul.
Na continuidade do artigo, temos a descrição da realidade vivenciada
pela população naquela região e das condições educacionais. Segundo o autor,
mudanças deveriam ser postas em prática, porém ele avisava que “não será
fácil mudar esta situação.” (KOLONIE, Santa Cruz do Sul, 27 ABR 1938, p. 2).
Segundo o relatado temos,
Uma professora criada e formada na cidade está absolutamente fora de
cogitação para esses lugares remotos. Ela não aguentaria sequer quatro
semanas entre aquelas pessoas de aparência selvagem, ainda que de boa
índole, isso sem considerar que não se pode, de modo algum, mandar uma
professora jovem e solteira para tais vagas. Não haveria como pôr termo à
disputa entre os rapazes ardorosos pela preferência da bela moça da cidade,
até mesmo com perigo de se matarem (KOLONIE, Santa Cruz do Sul, 27
ABR 1938, p. 2).

A percepção negativa frente ao caboclo, a essa gente do “mato”, fica
evidenciada da seguinte maneira: “aparência selvagem, ainda que de boa
índole”; e também pela descrição do descontrole que seria gerado na população
masculina com a presença de uma “bela moça da cidade” naquele ambiente.
Podemos perceber a existência de uma concepção que considera o mato, o
campo, o rural, como selvagem e sem instrução; a cidade, o urbano, como
referencial do belo e da instrução.
A solução para a questão educacional foi exposta na sequência do artigo.
Nessas paragens são necessários professores que, além de conhecimentos
fundamentais a respeito da alma do povo, também tenham a habilidade
necessária para lidar com as pessoas mais simples e para ganhar a confiança
da população, por natureza desconfiada de tudo o que é desconhecido e a
que não está habituada. Um tal professor deve ser mais do que um simples
professor que ministre as suas poucas aulas com menos ou mais alegria. Ele
deve ser, ao mesmo tempo, um médico, que saiba ser útil nas enfermidades
quotidianas, saiba imobilizar e entalar uma fratura óssea leve e preparar
emplastros para cicatrizes de todo tipo a partir de ervas nativas e de outros
ingredientes. Para isso, ele não precisa ser um médico diplomado, pois esses
não se sentam junto com os ervateiros e carvoeiros pobres no mato, onde
o pagamento pelo auxílio prestado é normalmente transferido para Deus,
mediante um “Deus lhe pague”. (KOLONIE, Santa Cruz do Sul, 27 ABR
1938, p. 2).

Contrariamente a argumentação que vinha desenvolvendo, o artigo
passa a dar destaque para os conhecimentos existentes nessa vida cabocla,
salientando os usos de plantas para fins medicinais.
Os sábios redatores de jornal e médicos formados nas grandes cidades, que
sempre levantam suas vozes contra curandeiros e charlatães sem conhecer
absolutamente nada sobre as condições primitivas no mato e nos campos
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distantes, deveriam pensar sobre isso. Existem aqui, nos matos densamente
colonizados pelos assim chamados “intrusos”, homens e mulheres que,
com suas beberagens feitas de plantas medicinais das quais a medicina
tradicional ainda não tem conhecimento, já colocaram de pé mais de um
enfermo, que, de outro modo, teria sucumbido miseravelmente por falta
de auxílio médico. Quando veremos um médico e um químico altruísta
apoiados por um governo patriótico que colocará à sua disposição os meios
necessários para que pesquisem os poderes e os usos de nossos milhares
de plantas medicinais? Com isso, poderiam permanecer no nosso país
centenas de milhares de contos, que vão parar ano após ano no exterior,
como pagamento por remédios universais e drogas norte-americanas e
europeias! (KOLONIE, Santa Cruz do Sul, 27 ABR 1938, p. 2).

Os saberes do povo do campo, desse caboclo, referente aos usos das
ervas para fins medicinais também estiveram presentes entre os membros
do movimento dos Monges Barbudos. Porém, acreditamos que esses
conhecimentos não eram exclusividade deles, mas sim uma característica
dessa população, pois tinham, na natureza, muito mais do que sua lida diária;
tinham, além disso, a composição da sua cultura, a qual se prolongou no
tempo, destacando-se na figura do santo monge João Maria.
Além da questão cultural, dos saberes populares, o texto permitenos perceber a existência de um conflito étnico. Sobre esse conflito foi feita
numa rápida referência, a qual poderia passar despercebida, porém assume
significativo valor quando investigada como sinais, vestígios e rastros.
(GINZBURG, 1989; 2007).5
Nos trechos destacados do artigo, percebemos que a região era desprovida
de atendimentos básicos, principalmente no campo da saúde e da educação,
o que certamente não era exclusividade de Soledade, mas uma realidade do
interior do estado gaúcho. Porém, acreditamos que, mesmo se esses serviços
ofertados pelo Estado estivessem disponíveis naquela região, tanto as crenças
quanto os usos das ervas para fins medicinais continuariam a existir entre a
população, pois o uso das plantas e orações não estava atrelado à falta desses
serviços, mas sim à sua composição cultural, ou seja, essas práticas faziam
parte da cultura daquela população. Logo, a ação de possibilitar acesso à
educação formal, à saúde pública, seria uma forma de o Estado se impor, não
deixando de ser uma violência, uma repressão cultural.
Ainda inserida na explicação amparada pela “teoria da falta”, o artigo
apresentou a precariedade da assistência religiosa. Segundo o autor, esse fato
também teria contribuído para o surgimento de práticas alternativas, como a
cultura do santo protetor.
Um tal professor, nessas regiões, também tem de ser um médico de almas.
De fato, uma vez na vida e outra na morte, um padre cruza essas terras,
batizando moços e velhos. Assim, o povinho pode se considerar como
cristão, ainda que não tenha a menor ideia do Cristianismo, por mais que se
possa encontrar em quase todo rancho um santo ou uma santinha, ao qual
se recorre, em caso de necessidade, por meio de uma oração qualquer ou,
5

Essa possibilidade de ter havido conflitos étnicos está presente nos trabalhos de KUJAWA,
2001 e KOPP, 2014.
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melhor ainda, de uma promessa, ao modo da máxima sertaneja: “Primeiro
me auxilie, depois eu lhe dou!” É daí que surge a superstição absurda e, na
sua sequência, um certo fanatismo religioso. E certos elementos espertos
sabem perfeitamente como explorar esse fanatismo entre o povo simplório
e, não raramente, deflagram perigo para toda uma região (KOLONIE, Santa
Cruz do Sul, 27 ABR 1938, p. 2).

Após apresentar suas opiniões sobre o contexto social e religioso, o
autor passou a descrever o acontecimento que motivou a escrita do artigo,
ou seja, o fanatismo ocorrido no sexto distrito de Soledade, relato que oferece
contribuições para conhecermos alguns fatos do conflito entre membros dos
Monges Barbudos e os soldados da Brigada Militar. Segundo consta,
Já há algum tempo, tem-se ouvido ocasionalmente rumores e notícias mais
sérias sobre a aparição de um “santo” ou “monge” na região fronteiriça,
especialmente no 6º distrito do município vizinho de Soledade. Conhecida
como uma região em si não muito tranquila, de início os rumores foram
menosprezados como boatos vazios, ainda que algumas vozes mais sérias
tivessem se elevado, relatando forte movimento de pessoas se bandeando
para o lado do fanático (KOLONIE, Santa Cruz do Sul, 27 ABR 1938, p. 2).

O artigo confirma a relevância do santo monge no princípio do movimento
dos Monges Barbudos. Destacou que Soledade não seria uma localidade
tranquila, provavelmente referindo-se aos conflitos políticos que agitavam o
município e a prática da violência existente na região. Relata que os rumores
sobre a formação do movimento foram desprezados e que era perceptível o
aumento numérico de seguidores do santo monge naquela localidade.
Foi durante a semana santa de 1938 que as notícias foram divulgadas.
Essas relatavam a ocorrência de tumultos, violência na região de fronteira
entre os municípios de Soledade e Sobradinho.
Na Semana Santa chegaram subitamente notícias mais precisas. Em toda
a região fronteiriça entre Sobradinho e Soledade teria havido tumultos. Se
os fanáticos haviam se mantido até então escondidos no mato, agora eles
haviam surgido de repente em grande número – alguns sustentam que
eram até 1000 pessoas, entre homens e mulheres – na Praça da Bela Vista
no 6º distrito de Soledade. À população haveriam declarado que chegara o
momento de se colocar em contato com Deus, por meio de Santa Catarina, a
sua padroeira (KOLONIE, Santa Cruz do Sul, 27 ABR 1938, p. 2).

A referência quanto ao número de participantes do movimento ou, pelo
menos, daqueles que se dirigiram para Bela Vista é estimada em mil pessoas.
O motivo para a romaria rumo ao sexto distrito seria a profecia religiosa.
Segundo referido no artigo, os barbudos entoariam preces religiosas.
Além disso, teriam declarado que tudo naquela localidade lhes pertenceria.
Eles haviam exigido de Jacindo Bride que lhe entregasse a chave da capela
local em seu poder, a qual então ocuparam. O número de fanáticos era
tão grande que apenas uma parte deles encontrou lugar dentro da capela,
enquanto a maior parte se agrupou do lado de fora, ao redor da capela.
Pessoas vindas daquela região relataram que os fanáticos logo entoaram uma
prece muito confusa à Santa Catarina, nem sempre compreensível no grande
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bulício de vozes. Uma vez que os “barbudos”, - assim se autodenominavam
esses fanáticos ou eram designados pelos moradores em razão de suas
barbas cerradas – declaravam de forma cada vez mais enérgica que tudo o
que havia no lugar pertencia a eles, [...]. (KOLONIE, Santa Cruz do Sul, 27
ABR 1938, p. 2).

Diante do medo do elevado número de pessoas que chegavam à localidade
e pelo receio de ter seus pertences roubados, uma parte da população, que
não aderiu ao movimento religioso, solicitou auxílio da polícia de Sobradinho.
Nas fontes pesquisadas, não identificamos referência ao período anterior ao
conflito entre os Monges Barbudos e o contingente da Brigada Militar. Também
não foi possível identificar se tal situação já era evidente ou se a população
local seria indiferente à presença dos membros que participavam das reuniões
religiosas. A documentação analisada apenas menciona a existência do medo
e este como um dos fatores desencadeadores para a repressão. A população
temia pela concentração de “fanáticos” e talvez pela propaganda de combate
aos subversivos que agiam contra o governo recentemente instaurado, tendo
como base a ameaça comunista. Essa interpretação pode ajudar a compreender
a presença do temor mencionado.
Assim, a decisão de recorrer à delegacia de Sobradinho foi tomada
levando em conta a proximidade desta em relação à da sede de Soledade. Como
resultado, segundo o artigo, temos a ocorrência do primeiro confronto entre
os soldados da Brigada Militar e os seguidores do santo monge. Conforme foi
publicado,
[...] aqueles que disso discordavam, isto é, os moradores do lugar ainda não
contagiados pelo fanatismo, enviaram um certo Julio Telles à nossa Villa de
Sobradinho para solicitar auxílio do Delegado de Polícia Antônio B. Pontes.
Na Quinta-Feira Santa, dia 14, às 3 horas da madrugada, o Delegado e mais
os 7 brigadianos dos quais ele dispunha no momento se encaminharam
para o 6º Distrito de Soledade. Lá chegando, o Delegado distribuiu seu
pessoal nos pontos principais e instrui-os a não fazer uso de armas, uma
vez que haveria uma grande quantidade de mulheres e crianças entre
os fanáticos. Infelizmente, o que ocorreu não foi isso. Mal os soldados se
aproximaram e já foram recebidos por vários tiros de umas poucas pistolas
velhas de que dispunham alguns dos fanáticos. Para testar o poder de fogo
dos fanáticos, os soldados responderam com alguns tiros para o alto e foram
se aproximando da capela, onde o Delegado, então, deu voz de prisão aos
presentes. Em resposta, o líder dos fanáticos deu um tiro em direção a um
soldado, mas não o acertou e sim a uma mulher com uma criança no colo.
Mãe e criança foram atingidas pelo chumbo, sendo que a primeira foi tão
gravemente ferida que morreu em seguida. Os soldados, então, deram uma
salva de tiros em direção ao líder, mas esse escapou por uma porta lateral
da capela para o mato, aparentemente sem ferimentos. Enquanto isso, uma
parte dos fanáticos havia se escondido no mato, e os que se encontravam
na capela foram acalmados e desarmados (KOLONIE, Santa Cruz do Sul, 27
ABR 1938, p. 2).

Segundo consta, os moradores da localidade conheciam a maioria
dos participantes do grupo religioso e teriam colaborado com a polícia na
identificação dos líderes. Efetuadas as prisões, foram encaminhados para
Sobradinho.
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Os moradores do lugar, a quem a maioria dos fanáticos não era desconhecida,
revelaram ao delegado os líderes do movimento, 10 homens, que foram
trazidos para Sobradinho, enquanto os outros, depois de advertidos a
que se acalmassem, foram liberados. Entre os fanáticos trazidos para cá
encontram-se o mal afamado Abrelino da Rocha Soares, Leoncio Antônio
Rodrigues, Apolinario Gonçalves Costa, Henrique Fr. da Silva, Amancio
Vidal dos Santos (vulgo Lagiano), Donato Lagiano, Manoel Damasio da
Costa e João Fernandes Lima. Um aspecto singular entre os fanáticos em
Bella Vista era, conforme contam os moradores de lá, um certo comunismo,
embora eles provavelmente mal o conheçam como teoria e nunca devam
ter ouvido falar dos movimentos comunistas. De todo modo, trata-se mais
de um traço patriarcal, que pode ser muitas vezes observado aqui, quando
o caçador bem sucedido divide sua presa com todo o clã (KOLONIE, Santa
Cruz do Sul, 27 ABR 1938, p. 2).

Podemos perceber que a presença do comunismo também era atribuída
ao grupo. Na continuidade do artigo, temos a informação de que novos
destacamentos da Brigada Militar estariam se dirigindo para a localidade, a
fim de restabelecer a ordem.
Segundo rumores, um destacamento da Brigada de Santa Maria com 60
homens está a caminho da região conturbada para restabelecer a ordem e a
tranquilidade. É uma sorte que os fanáticos não possuam armas modernas,
pois se eles estivessem melhor armados, teria ocorrido um banho de sangue,
uma vez que todos se mostravam extremamente exaltados (KOLONIE, Santa
Cruz do Sul, 27 ABR 1938, p. 2).

A análise da longa transcrição possibilita-nos conhecer alguns dos fatos
ocorridos no mês de abril de 1938, na localidade de Bela Vista. Levando em
conta que a data efetiva da publicação, em 27 de abril daquele ano, nos permite
indicá-lo como um dos relatos mais imediatos ao conflito entre os membros
dos Monges Barbudos e os soldados da Brigada Militar.

Concluindo
O que temos demonstrado até o momento, com a análise da publicação da
carta no jornal Kolonie, é a existência de sinais e indícios no sentido atribuído
por Carlo Ginzburg (1989, p. 143-179). Segundo o historiador italiano, ao
serem questionados e interpretados, esses sinais e indícios contribuem para a
construção de saberes e de informações.
Enfim, para Ginzburg (1989, p. 152), “o que caracteriza esse saber é a
capacidade de, a partir de dados aparentemente negligenciáveis, remontar a
uma realidade complexa não experimentável diretamente.” Nesse sentido é
que as informações apresentadas através do jornal Kolonie contribuem para
um melhor conhecimento sobre os fatos ocorridos na localidade de Bela Vista
e sobre os Monges Barbudos, suas possíveis causas, os diferentes sujeitos que
estiveram envolvidos, tanto aqueles que partilhavam da crença e da profecia,
quanto os que eram residentes naquela localidade e que se alarmaram quando
da chegada do grande número de pessoas.
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Assim, embasados no texto publicado no jornal em alemão, é possível
indicar que os Monges Barbudos já seriam conhecidos da comunidade antes
de 1938, permanecendo, assim aberta a questão de por que, então, não
foram reprimidos ou rejeitados pela comunidade anteriormente, mas somente
agora. Uma possível explicação pode ser indicada no próprio contexto político
existente no período, ou seja, um santo congregou o grupo e mais de mil
pessoas reunidas na localidade; o conflito entre os membros do grupo e os
moradores do sexto distrito; ainda a questão do comunismo e da posse de
tudo que havia no local. Ocorre, assim, o primeiro conflito com o uso de armas
de fogo, resultando nos primeiros mortos e feridos, além dos inúmeros presos.

Fonte:
KOLONIE, Santa Cruz do Sul, 1938 (CEDOC/UNISC.)
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OS CONFLITOS ENTRE CATÓLICOS E BATISTAS PELO CAMPO
RELIGIOSO MIDIÁTICO NO RIO GRANDE DO SUL
Rogério Saldanha Corrêa1
Jorge Luiz da Cunha2
Marta Rosa Borin3

Primeiras discussões
O tema deste artigo surge a partir do projeto de pesquisa de doutoramento
vinculado ao PPGH-UFSM “Pela Palavra: Embates discursivos entre Católicos
e Protestantes Batistas na mídia impressa do Rio Grande do Sul (1909- 1955)”.
A liberdade religiosa conquistada com a proclamação da República (1889)
torna a disputa no campo religioso ainda mais ferrenha, embate este que é
intensamente retratado através da mídia impressa.
Giumbelli (2008) ressalta que no Brasil, a partir da república, há uma
guinada na laicidade no país. Nas palavras do autor:
Em se tratando de laicidade, nos deparamos com a aurorarepublicana
como marco. É quando se adota de modo assumido o princípio daseparação
entre Estado e igrejas. Em termos mais concretos: rompe-se com oarranjo
que oficializava e mantinha a Igreja Católica; o ensino é declaradoleigo,
os registros civis deixam de ser eclesiástico, o casamentotorna-se civil, os
cemitérios são secularizados; ao mesmo tempo, incorporam-se os princípios
daliberdade religiosa e da igualdade dos grupos confessionais, o que daria
legitimidade ao pluralismo espiritual (GIUMBELLI, 2008, p. 82).

A igreja católica não acatou de maneira passiva este cenário onde é
desvinculada do Estado, demonstrando-se contrária à separação. Neste
sentido, tais empenhos foram em parte recompensados no texto da Constituição
brasileira de 1934 na qual a igreja se reaproxima do estado, como exemplo
disso, “o ensino religioso é permitido e o casamento na igreja católica volta
a ter validade civil; além disso, o princípio da separação é temperado pela
possibilidade de “colaboração” entre Estado e religiões” (GIUMBELLI, 2008, p.
82).
Zepeda (2010) somente no final do século XX, algumas questões sobre
a modernidade começaram a ser questionadas, assim como algumas de suas
premissas. Como um dos cernes desses questionamentos estava à religião,
que desde o século XIX, segundo alguns teóricos, seria extinta. Contudo, ela
se mantinha forte e servia como ponto de referência para muitos embates.
1
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De acordo com o teólogo Dreher (2002) a formulação assim como as
primeiras utilizações do termo “protestantismo” estão diretamente ligadas às
Dietas de Espira, a primeira delas ocorrendo no ano de 1526, onde questões
religiosas decorrentes do movimento reformatório de Lutero começam a
modificar a sociedade. A grande mudança é que, com a primeira Dieta, fica a
cargo de o príncipe decidir a religião de sua área administrava. Se o príncipe
fosse luterano, todos seus súditos seriam luteranos. Se o príncipe fosse
católico todos os seus súditos seriam católicos. A resolução mencionada foi
basilar para a expansão do movimento reformatório, assim como força para a
criação das igrejas territoriais.
Desde a primeira reforma, fica nítida a relação de conflitos que se
formam no campo religioso. Como Dreher (2002) aponta em seu trabalho,
a situação da primeira Dieta se altera em decorrência da vitória de Carlos V
sobre o até então rei francês, Francisco I. Essa superação política fez com que
o partido católico se sobressaísse, voltando, assim, a ter grande influência na
Alemanha. Na segunda Dieta de Espira (1529), resumidamente, alteraramse as modificações provocadas pela primeira, além de se posicionar contra
e eliminar a resolução de 1526, que garantia que os príncipes tivessem a
liberdade para escolher a religião de seu povo.
Nesse ponto é nítido o grande embate provocado. Os católicos falam
em nome do império, pois têm o apoio e a segurança do mesmo, já os que
protestaram falavam em nome da “consciência”. Então, católicos e protestantes
falam em nome de pontos de vistas, de partidos políticos. O que posteriormente
se alterou, ganhando novos significados.
Por esse e outras razões o campo religioso midiático é marcado por
conflitos, principalmente discursivos, visto que, quando uma religião “ganha
espaço”, na maioria das vezes, outra “perde”. Conflitos estes que estão
impressos em jornais e revistas, que retratam o cenário religioso e social da
época à qual pertencem.

Os Batistas no Brasil
Teóricos em suas abordagens sobre a origem dos batistas apontam a
existência de algumas similaridades entre o conjunto de crenças e tradições
das primeiras comunidades e os anabatistas evangélicos (que também eram
contrários ao batismo infantil), mas contestam a validade da hipótese que
sugere a existência de uma continuidade histórica entre os dois grupos. A
formação do movimento é por eles atribuída ao grande impacto causado pelas
proposições da Reforma Protestante na Inglaterra, principalmente a partir dos
movimentos separatistas durante o século dezessete. Teoria que parece mais
plausível e que essa pesquisa adota.
Segundo Pereira (1979) um marco na história batista no Brasil foi à
vinda para o país de imigrantes (colonos) norte-americanos após a guerra de
secessão. Sendo o Sul dos Estados Unidos derrotado pelas forças do norte,
muitos sulistas pensaram em reconstituir suas vidas noutro lugar, sendo o
Brasil um destes lugares elegidos. D. Pedro II os acolheu e eles se estabeleceram
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em várias regiões da então Província de São Paulo. Dos dissidentes batistas o
grupo melhor sucedido foi o que ficou em Santa Bárbara, nas proximidades
de Campinas. Esses colonos pertenciam a várias denominações evangélicas:
presbiterianos, metodistas, batistas, dentre outras. Depois de bem assentados
na nova terra, cuidaram de estabelecer também suas igrejas, o que
posteriormente gera um longo debate na CBB (Convenção Batista Brasileira)
sobre a formação da primeira igreja em solo nacional.
Visto isso, o trabalho4 dos batistas no RS é posterior à instalação dos
mesmos no Brasil, que data de 1882, na Bahia, segundo a CBB, organizada
com esse nome em 1907. Tal marco surge a partir de um debate que durou
20 anos (1966 – 1986) e que gerou forte segmentação entre os participantes
da convenção, segundo o teólogo Yamabuchi (2009). Isto porque em 1971,
em Santa BárbaraD’Oeste SP, há registros de missionários norte-americanos
que organizam a primeira igreja do cristo rei. Porém, para CBB este marco é
refutado, sendo o oficial a data de 1882. Onde, de fato, iniciam-se os trabalhos
de evangelização.
Esse cenário contribui ainda mais para a segmentação do grupo, que já
ocorrera, por volta de 1964, onde a partir da CBB, por motivos doutrinários,
outro grupo surgiu: a Convenção Batista Nacional (CBN). Que junto com a
CBB é a grande instituição responsável pela organização dos batistas em solo
Brasileiro.

A Imigração Alemã e os Batistas no RS
A política de estabelecimento de colônias agrícolas no Brasil, Segundo
Cunha (1991), inicia-se em 1808 quando D. João expede dois decretos, um
que determina a vinda de 1500 famílias, ou população em idade para casar e
constituir linhagens, trazidos dos açores para a Capitania do Rio Grande do
Sul para ocuparem pequenas faixas de terra. O segundo decreto permitiria a
concessão de terras a estrangeiros, visando aumentar a lavoura e a população.
Tais estratégias visam o aumento da população para promoção da riqueza do
sul do país, além da defesa das fronteiras em tempo de guerra.
Nesse sentido, iniciam-se a vinda de estrangeiros para o Brasil e para o
Rio Grande do Sul, em 1818 Suíços ocupam Nova Friburgo, Rio de Janeiro. Já
na província do Rio Grande do Sul, a primeira colônia, fundada em 1824, foi
estabelecida em lotes doados a alemães. Cunha (1991) ressalta que não havia
um respaldo legal nessas primeiras ocupações alemãs em terras gaúchas, “os
primeiros alemães que nela se estabelecem recebem as vantagens dos colonos
estabelecidos anteriormente em Nova Friburgo, Rio de Janeiro” (CUNHA,
1991, p. 63).
No entanto, para retratar esse processo de imigração, é necessário entender
o contexto externo (europeu) e o interno (sul-rio-grandense/brasileiro). Dreher
(2002) apresenta aspectos que determinaram a vinda de alemães e outros
4

Entendido como difusão da doutrina religiosa, construções de igrejas e difusão da
evangelização batista.
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imigrantes europeus para o Brasil. Segundo o autor, ao decorrer do século XIX
e início do XX, a maioria dos países da Europa, em processo de concentração
de capital, com o intuito de possibilitar a industrialização, com uma taxa
altíssima de população e, consequentemente, de desempregados, utilizaram
a emigração como um dos meios de aliviar tensões sociais internas. O autor
em(1995) argumenta que os colonos enxergavam na América a possibilidade
de prosperidade muito mais rápida do que na Europa, devido a sua estrutura
social ser menos rígida do que a europeia.
O autor discorre que o principal objetivo da vinda de imigrantes europeus
para o Brasil era branquear a população brasileira. Demonstra a preocupação
da elite, que, em quantidade,era esmagadoramente inferior em relação aos
negros, escravos ou libertos, mestiços e indígenas.
De acordo com Dreher (2002) a preferência da vinda de alemães para o
Brasil está estreitamente ligada ao fato de o Imperador brasileiro, Dom Pedro
I, ser casado com a Imperatriz Leopoldina Carolina Josefa, filha de Francisco
II, Imperador do Sacro Império Romano e Imperador da Áustria. A Imperatriz
brasileira, de origem germânica, fora a grande incentivadora para vinda dos
alemães ao país. Emigrantes estes, que passaram a ocupar terras devolutas (em
abundancia no RS). A partir de manobras do império cria-se a Real Feitoria do
Linho Cânhamo, futura cidade de São Leopoldo,primeira colônia de imigração
alemã no Brasil, fundada com a chegada dos primeiros imigrantes alemães,
na província do Rio Grande do Sul. A Maioria da população imigrante era
protestante.
Intimamente vinculada à migração alemã para o Estado, os batistas no
RS são oriundos de um protestantismo de imigração que se inicia no final do
século XIX, mais precisamente em 1881 com a chegada de Carlos Feuerharmel
e sua família, imigrantes alemães, que se instalaram na Linha Formosa,
Vale do Sol, interior do Município de Santa Cruz do Sul. Posteriormente, em
5/11/1893 foi organizada a primeira igreja em solo gaúcho, a IB Alemã de
Linha Formosa, com 45 membros, sob a liderança do pr. August Matschulat.
De acordo Reinke (2010) existem quatro igrejas que foram alicerce para
o movimento no Estado, no final de 1893 chegaram a Ijuí imigrantes letos
batistas, que se fixaram na Linha Onze Leste, e fundaram a segunda Igreja a
IB Leta, em 23/03/1895. Em Porto Alegre, um grupo de oito batistas organizou
a Igreja Evangélica Batista Alemã (atual PIB em Porto Alegre)5 no dia 27/2/
1898. A quarta Igreja foi organizada em Neu Wuertemberg, atual Panambi, em
22/3/1906.
Essas Igrejas organizaram várias congregações, difíceis de mapear já
que se espalharam pelo estado em diversos nomes, em 31 de maio de 1909
as quatro igrejas, buscando uma uniformidade no movimento, reuniram-se
em Ijuí, na Igreja Leta, onde, em votação, decidiram organizar em 1910 a
Associação Estadual, que só no ano seguinte foi oficializada. Surge, portanto,
5

Em 1991, a PIB Brasileira de P. Alegre se desligou da CBRS por motivo doutrinário,
unindo-se a CBN.
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no dia 15 de maio de 1910, na linha da formosa a “Associação das Igrejas
Batistas do Rio Grande do Sul”.
Em abril de 1925 ocorre uma modificação capital na filosofia da convenção
Pioneira, com a chegada ao RS do casal norte-americano Harley e Alice Bagby
Smith, precursores do trabalho missionário das igrejas Brasileiras. Percebe-se
com esse fato que ocorre uma simbiose entre a então Convenção Pioneira e o
proposito missionário da Convenção Batista Brasileira.
Em vista disso, no dia 17/12/1925 foi organizada a “Convenção Batista
do Rio Grande do Sul” (CBRS). Segundo Reinke (2010) a convenção continha
45 mensageiros provenientes de 10 igrejas e tinha como objetivo congregar
os Batistas do Estado no trabalho cooperativo de evangelização, missões e
beneficência, características de nominacionais presentes desde o século XVII.
É importante salientar que a CBP não deixa de existir com a consolidação
da CBRS, pelo contrário, ganha cada vez mais fiéis, porém, agora há uma
hierarquia consolidada na organização dos Batistas no Estado e no Brasil,
sendo a CBB a “líder” do movimento no país, seguida no Rio Grande do Sul
pela CBRS e por último a CBP.

Mídia e Religião: quem fala, tem poder?
Para Bourdieu(2007) os especialistas do sagrado são responsáveis por
engendrar os sentidos e os consensos em torno dos sentidos da vida religiosa,
atuando sobre as diferenças sociais e as diferentes formas de apropriação
do capital religioso por parte dos fiéis, reforçando as funções de integração e
desintegração, inclusão e exclusão, da religião enquanto sistema simbólico.
A teoria dos campos sucinta uma larga e tradicional vertente de
discussões sociológicas, históricas e antropológicas. Especialmente acerca das
funções sociais sobre a divisão do trabalho social, isto porque, como aponta
Bourdieu “o ethos específico de cada campo especializado é a forma própria
dos princípios fundamentais da divisão do trabalho” (BOURDIEU, 1997, p.
97). Percebe-se a tentativa do autor de construir um ponto de intersecção
entre diferentes concepções sociológicas que fundamentem a teoria.
Entende-se que a essência do campo religioso remete ao processo de
aparição e desenvolvimento das cidades na Idade Média, acompanhado pelo
gradual desaparecimento da relação racionalista do homem com a vida,
processoesse que passaria a orientar a busca do “sentido” da existência.
Bourdieu (2007) afirma que o dominante em um campo religioso são os
agentes sociais que detém o capital simbólico específico desse ethos. Que por
sua lado é constituído por regras, técnicas, crenças, histórias e etc. Ao fazer
uso desse capital, o dominante busca manter-se no poder, fundamentando sua
autoridade com base nesse poder simbólico e tendendo à defesa da ortodoxia e
à busca pela exclusão dos recém-chegados que, então, adotam estratégias de
subversão como as da heresia, para construir a sua legitimidade própria.Para
o autor a troca do capital religioso depende de uma correlação entre produção
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e recepção desse capital simbólico, ou seja, no interesse daquele que enuncia
e na predisposição de quem recebe o enunciado.
Sendo assim,o funcionamento do campo religioso realiza-se em função
da distribuição do capital religioso na concorrência pela gestão de bens de
salvação. Ou seja, ele compreende como uma troca desse capital simbólico.
Por outro lado, a mídia é vista como um lugar de visibilidade e de
legitimação para o campo religioso. A apropriação do discurso e operações
midiáticas pelo campo tem por objetivo integrá-lo à sociedade midiatizada.
Rodrigues (1999) aponta estes primeiros cenários da midiatização. O autor
ainda destaca: “É pela imposição de uma simbólica própria que os campos
sociais asseguram a sua visibilidade pública” (RODRIGUES, 1999, p. 22).
Portanto, a instituição religiosa é um órgão social, que atua na moralização
e programação da conduta do indivíduo, a partir da autoridade legitimadora da
própria igreja e de seus agentes autorizados. A manutenção da ordem política
e social passa pela instituição religiosa, que está ambientada em um espaço
público midiatizado com distintas relações sociais – desencontros, tensões e
encontros.
Segundo Valduga (2010) A imprensa católica na Região Colonial Italiana
no RSsurgiu no final da década de 1890, período em que a população local
já contava com 80 mil habitantes. O crescimento da população e o processo
de emancipação, que ocorriam nas colônias neste período impulsionaram a
busca de informações sobre a vida regional, fomentando o desenvolvimento de
uma indústria jornalística local. Ainda, três grupos eram detentores da mídia
local: os maçons, os austríacos e os católicos. Os católicos, mais numerosos,
favoráveis à causa papal e abertamente contra o governo liberal italiano. Estes
se agrupavam emtorno da Igreja que, com sua influência, disputavam o poder
de representatividade local, protagonizando a maioria dos atritos ocorridos na
região.
Klauck (2009) O século XIX é marcado por um cenário de grandes embates
no campo discursivo midiático. Para a Igreja, as modificações oriundas do
processo da modernidade fomentam os primeiros impactos na sua estrutura,
marcada por um discurso conservador.
O autor Supracitado (2009) destaca que nas primeiras décadas do
século XX, os veículos católicos se tornam uma “imprensa de opinião”,
assumindo o papel de aparelho crucial na reestruturação da Igreja e também
como umasolução capaz de viabilizar sua influência na sociedade. Naquele
momento, caracterizado pela separação entre Igreja e Estado formalizada na
primeira constituição republicana, assiste-se a uma pluralização dos títulos
católicos no Brasil, que buscam expressar sua contrariedade aos chamados
“jornais liberais anticlericais”, em evidência no período. Nota-se que, sobretudo
a igreja católica se aporta da mídia, pois tem receio de perder sua hegemonia
perante outras denominações religiosas.
Tanto imigrantes vindos dosEstados Unidos, com intuito missionário,
quanto imigrantes alemãesviam no jornal impresso uma importante ferramenta
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para propagar as ideias religiosas que precisavam ser disseminadas,
utilizando-o como canal de evangelização. Todavia esses jornais não tinham
apenas a pretensão de anunciar suas religiões, embora fosse a sua maior
missão, em suas páginas também eram encontradas questões políticas e
assuntos relacionados ao modo de vida da sociedade brasileira.

Metodologia
A metodologia do trabalho está circunscrita ao aporte daanálise do
discurso, em concomitância com a análise documental.Para Orlandi (2009), a
noção de formação discursiva é basilar na AD, porque permite compreender
o processo de produção de sentidos, sua relação com a ideologia e também
estruturar regularidades no funcionamento de cada discurso. Para definir uma
formação discursiva, o analista precisa trabalhar com regras de formação do
discurso, ou seja, as condições a que estão submetidos os elementos de uma
repartição (FOUCAULT, 1995).
Analisar a representação diz respeito aos sentidos que são produzidos
através dos discursos. A partir destes, constroem-se os significados. Como
explica Hall (1997, p.15), a “representação é uma parte essencial do processo
pelo qual o sentido é produzido e trocado entre membros de uma cultura.
Ele envolve o uso da linguagem, de signos e imagens que respondem por ou
representam coisas”. As diferentes linguagens estabelecem significações, por
meio das representações que são construídas, atribuindo sentido às coisas. E
esses sentidos se tornam parte da cultura de um determinado grupo social,
quando partilhados pelos sujeitos. A instância da representação presente no
trabalho diz respeito aos sentidos que são produzidos através dos discursos.
A partir destes, constroem-se os significados.

Imprensa católica – Correio Riograndense
A estruturação do catolicismo nas colônias italianas no RS segundo
Valduga (2010) deu-se através de dois grupos, os Carlistas e Capuchinhos,
sendo que os capuchinhos desempenham papel fundamental na formação do
Correio Riograndense (CR), já que desde 1910 possuem parte na edição do
jornal, sendo que em 1917 assumem por completo a mesma.
A vinda dos missionários capuchinhos, de acordo com Valduga (2010)
concretizou-se em 1896, quando chegaram ao Rio Grande do Sul os três
primeiros membros: Frei Bruno Gillonnay, Frei Leão de Montsapey e o Ministro
Provincial Frei Raphael de la Roche.
D. Cláudio, ao recebê-los, propôs que escolhessem entre duas
localidades, Alfredo Chaves (Veranópolis) ou Conde d’Eu (Garibaldi). Todos
elegeram a última. Segundo o autor (2010) o Frei Alberto Victor Stawinski
dividiu a atuação capuchinha no RS em cincofases: a primeira, são as Missões
Populares (1896-1898), que teve, além da pregaçãojunto aos imigrantes
italianos, a fundação da Escola Seráfica, em Garibaldi, em 1898. A segunda
fase é tida como a Missão-Asilo (1898-1902), pontuada pela transferência do
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teologado e do filosofado doseminário de Ghazir para o Rio Grande do Sul.
A terceira etapa é marcada pelo Comissariado Provincial (1902-1911) e teve
como fato principal a administração do Seminário Diocesano de Porto Alegre,
entregue aoscapuchinhos pelo bispo D. Cláudio. A quarta fase (1911-1924)
marcou a elevação deComissariado Provincial à parte integrante da Província
de Sabóia. A última fase (1924-1942) constituiu o momento de afirmação da
província, que já contava com a administração de diversas paróquias, nas
colônias e em Porto Alegre, além de um jornal, três conventos e diversos
sacerdotes e estudantes seminaristas.
Percebe-se com esse pequeno histórico que a trajetória dos capuchinhos
parte de um pequeno espaço para um ganho de importância e afirmação no
catolicismo, principalmente no Rio Grande do Sul. É em Garibaldi onde se
instalam e ali conquistam esse espaço, justamente onde, em 1910 o jornal
CR passa a ser editado e produzido, o que pouco tempo depois passa a ser
propriedade do grupo referido.
O primeiro número do Lá Libertá foi publicado em 13 de fevereiro de
1909, sendo propriedade do padre palotino Carmine Fasulo, então pároco
de Caxias do Sul. Segundo Valduga (2010) o palotino sabia das dificuldades
de manter o periódico, por isso, convidava o clero a apoiar a sua iniciativa,
além disso, definia seu jornal como único italiano e francamente católico da
diocese.
Em 1910, é adquirido pelo Pe. Giovanni Fronchetti, que muda o nome
para II Colono Italiano e o transfere para Garibaldi, onde os capuchinhos
haviam se instalado em 1896, vindos da Província da Sabóia. Já em 1917,
os capuchinhos assumem a edição do semanário e mudam o nome para La
Staffetta Riograndense.
Segundo Valduga (2010) o periódico só passa a ser conhecido com o
nome atual em 1941 com a obrigação de publicá-lo em Português, então, em
10-9-1941, passa a circular em português como Correio Riograndense, nome
que conserva até os presentes dias.
É interessante salientar, que o período de análise dos jornais será de
1909 até 1955, os primeiros documentos analisados datam de 1909 (no RS),
isto somado ao fato da breve interrupção das atividades do Batista Pioneiro
(1948-1951), além da consolidação da religião batista no estado nesse período,
justificam o tempo de análise.
O jornal Correio Riograndense (CR) completou 108 anos de trajetória
no dia 13 de fevereiro de 2017. Percurso conquistado por meio da construção
da história da cidade de Caxias de Sul. Desde o seu surgimento, no alvorecer
de 1909, muda de formato, nome, mas o seu conteúdo permanece o mesmo.
Preocupando-se não apenas em informar, tarefa essencial, mas deeducar os
seus leitores. Em sua página única, traduzida por Valduga (2010), a primeira
edição o Jornal La Libertá trazia impresso:
La Libertà aspira à suprema autoridade eclesiástica diocesana, saindo hoje pela
primeira vez na arena jornalística.
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Tendo em vista as normas seguidas por aqueles que nos precederam, cumprimos
o dever de manifestar neste primeiro número qual será o programa por nós
proposto a desenvolver e o diremos em poucas palavras.
O nosso jornal será semanal de índole essencialmente católica, apostólica,
romana, será papal no mais estrito sentido da palavra. Nós não sabemos
conceber um jornal católico sem que seja papal. Para um verdadeiro católico,
depois de Deus, o Papa é tudo.La Libertà fará seu não só o comando mas os
mesmos desejos do Romano Pontífice.
Portanto trataremos de agricultura, indústria, higiene e também um pouco de
medicina prática, tudo coisas que consideramos não só úteis mas também
necessárias ao desenvolvimento da vida social.
La Libertà será rico em notícias mundiais e mais especialmente da Itália e deste
Estado do Rio Grande do Sul.
Com amor à religião entendemos consolidar nos nossos leitores o amor à pátria
de origem e esta de adoção, convictos como somos que um bom católico
será sempre um ótimo cidadão. Não foi ensinado pelo próprio Jesus Cristo
a dar a César o que é de César e a Deus o que é de Deus? Se pode pois
declarar que La Libertà querendo ser tal não só de nome mas de fato, será
decisivamente alheio à política partidária. [...]

Fica evidente vínculo com a igreja católica logo de início, o jornal é
explicitamente feito para “falar de Deus” como ele próprio se classifica. Segundo
o texto, qualquer religião que não seja a católica não será considerada pelo
jornal. De fato o periódico é um marco para o Estado.

Imprensa protestante - O jornal Batista
O Jornal Batista (OJB) é o órgão oficial de comunicação da CBB esurge no
dia 10 de janeiro de 1901, no Rio de Janeiro, pelas mãos de W. E. Entzminger.
Contudo, apenas na Assembleia da CBB do ano de 1909, realizada na cidade
de Recife, é que a publicação se tornou o órgão oficial da convenção, com o
propósito de servir, instruir e divulgar as ações dos batistas brasileiros, além
de defender a causa da denominação6.
Segundo Pereira (1979) W. E. Entzminger, formado pelo Seminário
Batista de Louisville, nos Estados Unidos, foi especialmente o “homem da
página impressa”. Além de escrever vários livros, que tiveram importância
muito grande para o preparo dos fiéis, foi ele o fundador de OJB, em 1901.
O periódico apresenta em seu editorial uma saudação à nação brasileira,
manifesta a natureza e o propósito deste periódico denominacional além de
trazer informações e posicionamentos acerca de outras comunidades batistas
no Brasil, inclusive a do Rio Grande do Sul, fato que foi intensificado com a
aproximação entre a CBB e os Batistas Pioneiros, em 1925.
Em sua primeira edição, OJB busca defender-se de acusações de ser
exclusivista, ou seja, de ser um órgão sectário. “[...]nos chamam de insensatos
e exclusivistasnão podemos deixar de anotar a alegria d’alma, o júbilo de
coração, por permitido reunir os nossos esforços aos demais que se consagram
a obra divina de debelar a terrível hydra” (OJB, 1901, 1ED, p. 2).
6

Informações consultadas no site www.batistas.com.br Acesso em: 25/08/2016
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Outro trecho interessante no dispositivo impresso traz à tona um embate
não somente com os católicos, mas também outros movimentos religiosos
protestantes, como por exemplo, em um trecho da primeira edição do jornal,
em 1901, quando se referem aos batistas do Rio grande do Sule os problemas
que os mesmos enfrentavam perante os adventistas “ nas cartas que eles
mandam queixam-se das propagandas que os Adventistas fazem ali.” (OJB,
1901, 1ED , p. 4). Nota-se, que o campo religioso midiático não é balizado
somente entre conflitos de católicos versus protestantes. Mas também entre
protestantes versus protestantes, havendo diversas organizações lutando pelo
reconhecimento e regimento do campo.

O Batista Pioneiro – Convenção Batista Pioneira e Convenção Batista do RS
O jornal O Batista Pioneiro (OBP) tem seu início em 1919, mas com o
nome de Nachrichtenblatt, editado pelo Pr. Johann Landenberger, secretário
da convenção Pioneira. Nachrichtenblatt era um folhetim com o intuito de
informar aos membros das igrejas no estado e no sul do país. O primeiro
exemplar informa dados para outras igrejas da mesma congregação, serve
como uma maneira de comunicação entre elas.
O folhetim foi uma prévia do que vinha a seguir, nascendo então,
GrüssGott, criado a partir de uma necessidade das igrejas trocarem
informações, facilitando a integração entre diferentes locais. Segundo Reinke
(2010) O responsável pela criação do periódico foi o Pr e presidente da
convenção Friedrich Matschulat. O primeiro exemplar surge em 1919, com
oito páginas, contendo notícias e artigos. O jornal tem seu nome modificado
em junho de 1922 e passa a se chamar Der Missionbote, trazendo consigo uma
alteração entre os editais, passando a também divulgar os números de fieis e
de novas igrejas batistas no RS. Contudo, o periódico sofre com as mudanças
de cenário político, principalmente com as leis de nacionalização impostas por
Getúlio Vargas, no final da década de 30. Mesmo com algumas alterações nos
editais de publicação, como acréscimo de páginas em português (inicialmente
poucas laudas eram destinadas à língua portuguesa), não foi suficiente para
a manutenção da mídia impressa, que em 1948, teve que encerrar suas
atividades, retomadas em 1951.
Com a contínua mudança de cenário, tanto político, quanto cultural,
o jornal passou a ser cada vez mais em português, visto que o número de
leitores que não dominavam à língua alemã passou a ser cada vez maior.
Então, em 1983, já quase que totalmente em português (contendo uma página
em alemão) surge OBP, com redação do Pr e diretor do seminário teológico
Bruno Seirz.
Em 1919 está consolidado OJB, ganhando cada vez mais leitores
e adeptos, mesmo sendo um jornal confessional, se junta a ele o Batista
Pioneiro, eclodindo, então, os primeiros embates discursivos entre Batistas
gaúchos e brasileiros, representados pelos Pioneiro e jornal batista. De outro
lado a igreja católica, que tem sua representatividade realizada através dos
Capuchinhos em seu jornal, o Correio Riograndense.
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Sendo assim, através destes apanhados, nota-se o conflito no campo
religioso midiático entre batistas e católicos, cada um defendendo a sua
religião, disputando o seu espaço de poder. Para dar continuidade ao trabalho,
em uma pesquisa futura, utilizaríamos como metodologia a análise do
discurso, a análise cultural e também um aprofundamento maior das teorias
já supracitadas no texto.

Considerações Finais
Neste ensaio perpassamos pela temática religião, sob o aspecto da mídia
e sociologia da religião, ambos sob o alicerce da historiografia. Percebe-se
que as relações poder entre batistas e católicos estão presentes nas páginas
dos jornais de ambas as congregações. Porém, cada periódico, nas edições
analisadas, estão com preocupações e temáticas abordadas diferentes entre
si. Enquanto o jornal católico busca consolidar-se como principal instrumento
de informação da região e do Estado, os periódicos batistas ainda buscam
tal legitimação. O OJB contém trechos que demonstram uma resistência e
afronta à religião católica, porém, ainda escassos. Já o Batista Pioneiro, em
suas primeiras edições, fica mais resguardado e pouco tensiona os conflitos.
Certamente tal fato se dá pela presença do catolicismo a séculos no Brasil
estar estabelecida como essência da cultura ou culturas brasileiras e isto
dificultava a aceitação do discurso protestante, cabendo aos jornais impressos
batistas buscarem a legitimação e seu lugar no campo religioso.
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APONTAMENTOS SOBRE A HISTÓRIA DA COMUNIDADE METODISTA
DE FORQUETA BAIXA (SERRA GAÚCHA)
Vicente Dalla Chiesa1
A Igreja Metodista Episcopal, estabelecida em Porto Alegre em 1885,
passou a atuar na região de colonização italiana da região nordeste do Rio
Grande do Sul a partir de 1887, na localidade de Dona Isabel, hoje Bento
Gonçalves. Em 1891, um colportor a serviço dessa igreja descobriu a existência,
na localidade de Forqueta Baixa, ou Forqueta do Caí - então pertencente ao
Município de Caxias - de um grupo de imigrantes italianos com raízes na Igreja
Valdense. Diante da notícia da existência de uma igreja evangélica de língua
italiana, esse grupo se integrou à igreja metodista criada em Bento Gonçalves
e, logo após, em 15 de dezembro de 1891, se organizou como igreja autônoma (a
quarta comunidade metodista no Rio Grande do Sul), recebendo seu primeiro
pregador residente, o italiano Mateus Donatti, em janeiro do ano seguinte. Ao
longo das duas décadas que se seguiram, a comunidade da Forqueta se tornou
o núcleo das atividades da Igreja Metodista na Serra Gaúcha, mesmo não
sendo o centro geográfico dela. O presente trabalho apresenta alguns aspectos
da existência dessa comunidade, que conseguiu certa expansão através da
conversão de pessoas moradoras da região oriundas do catolicismo, atingiu
um grau notável de auto-sustentação, e ofertou à Igreja Metodista não apenas
suporte financeiro, mas também humano, através de pessoas com origens no
local que exerceram funções em atividades da igreja em outras localidades do
Estado do Rio Grande do Sul. Serão analisadas brevemente também as razões
que levaram ao encerramento da atividade metodista nessa região em 1947 e
ao consequente desaparecimento da comunidade.
Forqueta é a designação histórico-geográfica da região2 do extremo sul
da antiga Colônia Caxias, que constituiu sua XVII Légua3. O núcleo, que não
estava previsto no traçado original da colônia, situava-se ao sul da I, II e III
Léguas, e ao norte da Picada Feliz, e era composto pelos seguintes travessões:
Boêmia, Perau, 7 Colônias, Pedro Guedes, Portugal e 4 Colônias. O povoamento
iniciou a partir de 1872, no que se tornou posteriormente o Travessão Boêmia,
ou dos Boêmios, com colonos de língua alemã oriundos daquela província
do Império Austro-Húngaro, e prosseguiu ao longo da década de 1870,
especialmente com imigrantes de língua italiana vindos do nordeste da Itália e
do sul da província do Tirol, então também parte do Império dos Habsburgo.
Conforme os registros do censo realizado na Colônia Caxias entre 1882 e 1884
e os registros referentes ao pagamento dos lotes rurais (GARDELIN e COSTA,
2002, p. 422 a 429), os teutos constituíram a maioria dos proprietários nos
1

TRF da 4ª Região.

2

Atualmente, a localidade é distrito do Município de Vale Real.

3

A subdivisão territorial da Colônia Caxias foi diferente das demais colônias italianas
vizinhas. Estas foram subdivididas em linhas, e as linhas, em lotes. A Colônia Caxias foi
dividida em regiões chamadas de léguas; estas em travessões (equivalentes às linhas), e
estes em lotes.
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Travessões Boêmia e Pedro Guedes, e os sobrenomes ítalos predominavam
entre os proprietários dos demais. Esse último travessão, cortado pelo Arroio
do Ouro, constituiu uma espécie de centro nuclear da região. Ao longo do
tempo, a área passou a ser conhecida como Forqueta Baixa, ou Forqueta do
Caí, para diferenciá-la de outra localidade próxima que também recebeu o
nome de Forqueta, situada na Linha Feijó4.
Entre os colonos estabelecidos na região, havia dois grupos familiares
com raízes não do nordeste da Itália, mas no Piemonte, no noroeste do país:
os Beux, domiciliados no lote nº 8 do Travessão Perau, também referido como
Picada Perao, e os Peyrot, estabelecidos no lote nº 1-H do Travessão Pedro
Guedes. Mas não era somente a origem geográfica na Itália que diferenciava
essas duas famílias dos demais moradores. Ao contrário da maioria dos colonos
da região, tanto ítalos quanto teutos, que eram católicos, esses dois núcleos
familiares tinham vinculação com a Igreja Valdense da Itália5, e, no Brasil,
procuraram assistência religiosa para dar continuidade às práticas religiosas
a que estavam habituados, encontrando esse suporte na Igreja Metodista.
A atividade metodista no Rio Grande do Sul iniciou de forma permanente
em 1885, quando a missão da Igreja Metodista para a América do Sul (vinculada
à Igreja Metodista do Norte6 daquele país), com sede em Montevidéu, enviou
para Porto Alegre o pastor João da Costa Corrêa (JAIME, 1963, p. 21-24). No
ano de 1887, esse ministro entrou em contato com alguns imigrantes italianos
estabelecidos na região das colônias Dona Isabel e Alfredo Chaves, atuais
Municípios de Bento Gonçalves e Veranópolis, que tinham tido contato com
a Igreja Valdense em suas localidades de origem no Vêneto (DALLA CHIESA,
2016, p. 1006). João da Costa Corrêa esteve em Dona Isabel pela primeira vez
em abril de 1887, onde realizou batismos de crianças. Em seguida, organizou
a fundação formal da comunidade, que aconteceu em 27 de março de 1889, e
intermediou o envio de um pregador de língua italiana, Carlos Lazzarè, italiano
radicado no Uruguai.
4

Neste texto, que trata da região da Forqueta Baixa, essa localidade será referida
simplesmente como Forqueta, fazendo-se a distinção entre as duas comunidades quando
necessário.

5

A Igreja Valdense tem suas origens no século XII, em um movimento surgido na cidade
de Lyon, na França, em torno de um comerciante chamado Pedro Valdo, que propunha
reformas nas práticas e crenças cristãs. O movimento foi considerado herético, mas se
manteve através dos séculos seguintes, aderindo às teses básicas da Reforma no século
XVI. A comunidade valdense se concentrou em alguns vales a sudoeste do Piemonte, na
fronteira com a França, que constituem até hoje sua área histórica por excelência. Em
1848 lhes foi outorgada a igualdade de direitos civis pelo governo piemontês. Logo depois
disso houve um período de forte emigração dos vales, em especial para o continente
americano (TOURN, 1999). A literatura sobre os valdenses - que constituíram durante
séculos o único grupo protestante na Itália – é bastante rica, em grande parte publicada
pela editora Claudiana, de Turim, pertencente à Igreja Valdense.

6

A Igreja Metodista dos Estados Unidos se dividiu em Igreja Metodista (do Norte) e Igreja
Metodista do Sul em 1844, especialmente em razão de questões envolvendo a escravidão
(REILY, 1993, p. 77-78). Os dois ramos se reunificaram somente no século XX. O Rio
Grande do Sul foi inicialmente campo de missão dos nortistas, que atuavam com base no
Uruguai. A partir de 1900, após um acordo celebrado entre ambas, a Igreja Metodista do
Sul assumiu todo o trabalho em território brasileiro.
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No ano de 1891, os valdenses estabelecidos na Forqueta entraram
em contato com o pastor luterano August Ernst Kunert, então residente na
localidade de Forromeco7, que, por sua vez, os colocou em contato com o colportor
Victor Pingret, francês ligado à Igreja Metodista. Diante do conhecimento
da existência de uma igreja evangélica italiana8 em Bento Gonçalves, nesse
mesmo ano membros das famílias Beux e Peyrot, juntamente com a família
Fulcher (oriunda da Inglaterra e estabelecida no lote n.º 1-J do Travessão
Pedro Guedes), formalizam sua entrada na comunidade metodista de Bento
Gonçalves. Logo a seguir, em razão da distância que tinham a percorrer, essas
famílias optam por fundar uma comunidade própria, em 15 de dezembro de
1891, a IV Igreja Metodista no Rio Grande do Sul9, composta por 35 pessoas,
todas pertencentes às três famílias citadas. Tal iniciativa contou com o apoio
da estrutura eclesiástica, pois já em janeiro de 1892 o pastor João da Costa
Corrêa visita a nova comunidade, levando consigo um pregador de língua
italiana para lá atuar, chamado Matteo (Mateus) Donatti. À semelhança de
Carlos Lazzarè, Donatti não tinha formação teológica formal10. Era um italiano
imigrado para o Uruguai que lá se converteu à Igreja Metodista, e foi destacado
para atuar no Rio Grande do Sul especialmente em razão de seu domínio da
língua italiana, e sua atuação nesse estado até seu falecimento, em 1919, será
marcada exatamente pela intensa atividade desenvolvida junto aos italianos e
seus descendentes (ANUÁRIO, 1920, p. 20-22).
É necessária menção um pouco mais detalhada sobre as três famílias
fundadoras da igreja metodista local, cuja atuação foi muito destacada ao
longo de todo o período de existência dessa comunidade.
A família Peyrot11 tem origem na localidade de Prali, no Val Germanasca,
Piemonte, região valdense histórica. Pelo que se pôde apurar até o momento,
houve dois genearcas Peyrot no Rio Grande do Sul. O primeiro deles, Jacques
Peyrot, nascido em Prali em 1851, veio ao Rio Grande do Sul em 1875, solteiro,
acompanhado da mãe viúva, Catarina Peyrot. Conforme registro de entrada
de imigrantes do Arquivo Histórico do Rio Grande do Sul, Jacques Peyrot
7

Carta de August Ernst Kunert a Friedrich Fabri, inspetor da Sociedade Missionária da
Renânia, datada de 16 de julho de 1891, obtida no Arquivo da Sociedade Evangélica de
Barmen pelo Prof. Dr. Martin N. Dreher, que a traduziu para o português e, gentilmente,
cedeu seu conteúdo ao autor.

8

Citação literal, extraída do manuscrito intitulado Memorie della Chiesa Metodista
Episcopale della Forqueta, escrito por Mateus Donatti. Arquivo da igreja metodista de
Caxias do Sul.

9

As três primeiras foram as de Porto Alegre, Bento Gonçalves e Alfredo Chaves, hoje
Veranópolis.

10 Embora Donatti e Lazzaré comumente sejam citados como pastores, e assim se
identifiquem nos documentos por eles assinados, formalmente eles não atingiram essa
condição, possivelmente em razão da ausência dos estudos preparatórios necessários. Na
documentação administrativa da Igreja Metodista, o termo mais utilizado em relação a
eles é diácono.
11 As informações e documentação referentes à genealogia da família Peyrot, obtidas
principalmente no Arquivo Histórico do Rio Grande do Sul e na comuna de Prali, foram
generosamente fornecidas pelo Sr. Marcelo dos Santos Dias, descendente de Jacques
Peyrot e estudioso da história familiar.
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se estabeleceu na Colônia Caxias em 21 de maio de 1875, o que indica a
existência de dois valdenses entre os pioneiros da imigração agrícola norteitaliana para o Rio Grande do Sul. Ele se estabeleceu inicialmente no lote
nº 75 do Travessão São José, na Primeira Légua da Colônia Caxias. Casouse com a imigrante Rosa Palaoro, católica oriunda do Tirol, com quem teve
onze filhos. A família posteriormente se deslocou para o Travessão Perau, na
Forqueta, onde estava domiciliada quando de sua entrada na Igreja Metodista
em 1891, e onde Jacques faleceu em 1902. Vários de seus filhos se tornaram
membros da comunidade metodista da Forqueta. Além dele, no mencionado
recenseamento de 1882-1884, há registro de outro Peyrot, de nome Davide,
estabelecido no lote n. º 1-H do Travessão Pedro Guedes. Não foi possível, até
o momento, estabelecer vinculação entre ele e Jacques Peyrot. Pelos dados
constantes desse mesmo levantamento, ele seria casado com Ada Fulcher e
teria dois filhos, Pedro e Frederico. Este último, posteriormente, se tornaria
pregador da Igreja Metodista. É de se notar que o sobrenome original, nos
registros oficiais, sofreu inúmeras alterações de grafia, tornando-se “Perotti”,
“Perotto” e mesmo “Pirotte”.
A família Beux12 tem raízes na localidade de Pramollo, no Val Chisone,
também localidade valdense histórica, onde há registro de pessoas com
esse sobrenome desde o século XVI, algumas com a forma italianizada
Beus, encontrada também no Brasil. Para a Colônia Caxias vieram, em
1879, os irmãos Bartolomeu e Stefano (Estevão) Beux, estabelecidos no lote
nº 8 do Travessão Perau. Aqui, ambos casaram com mulheres católicas, e
ingressaram na nascente comunidade metodista, em 1891. Stefano deslocouse com a família para novas frentes de colonização no início do século XX, mas
Bartolomeu permaneceu na Forqueta até seu falecimento, em 1924. A cruz
que indicava seu túmulo é uma das poucas que permanecem no que restou do
antigo cemitério metodista, hoje abandonado13. Membros das famílias Beux e
Peyrot remeteram uma carta a um pastor valdense na Itália, no ano de 1893,
identificando-se como irmãos valdenses do Brasil, e solicitando a remessa de
literatura religiosa. Os signatários dessa carta - redigida em francês, então
utilizado como língua de culto por boa parte dos valdenses da Itália - cuja
transcrição se conserva no arquivo da igreja metodista de Caxias do Sul, são
somente cinco: Jacques e Catarina Peyrot, Stefano e Bartolomeu Beux, e a
esposa desse último, Domenica Girardi, que não era de origem valdense.
Quanto à família Fulcher, as informações obtidas até o momento
pelo autor são menos detalhadas. Sabe-se que teriam origem na Inglaterra,

12 Os dados referentes à história da família Beux foram cedidos gentilmente pelo Sr. Ari
Salomão Thomaz, membro e ex-presidente do Instituto Genealógico do Rio Grande do Sul,
e descendente de Bartolomeu Beux.
13 Informações e fotografias fornecidas pelo Sr. Ari Salomão Thomaz.
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conforme as referências existentes nos livros de registros das comunidades14.
Sua chegada ao Brasil é controvertida, havendo duas datas indicadas, uma
no registro de chegada de imigrantes, em 1876 (AHRS, 1989, p. 90), e outra
no recenseamento de 1882-1884, indicando o ano de 1881. Certo é que esse
grupo imigrante, indicado no recenseamento como “protestante”, era composto
pelos pais, Elijah e Sarah, e pelos filhos Ada, Guilherme, Artur, Ernesto, Luiza
e Emilia. É curioso o fato de uma numerosa família inglesa, aparentemente
ligada à atividade agrícola, ter emigrado para o sul do Brasil, e não para uma
das colônias de povoamento do Império Britânico, ou mesmo para os Estados
Unidos. No entanto, há registro do estabelecimento na região de outra família
inglesa, de sobrenome Webster (lote 1-G do Travessão Perau), e um de seus
membros também se filiou à comunidade metodista da Forqueta durante alguns
anos, na década de 1890. Não há informações sobre a confissão religiosa de
origem dos Fulcher, mas, mesmo que não fossem originalmente metodistas, o
fato de o metodismo ter origem inglesa pode ter contribuído para a opção deles
pelo ingresso em uma igreja metodista, mesmo que de língua italiana.
Logo após a chegada de Donatti, a comunidade se organiza e compra a
capela católica existente no Travessão Pedro Guedes, possivelmente situada
nas terras do lote nº 5, pertencente à família do imigrante italiano Pietro
Chaulet, que se integrará à comunidade metodista alguns meses depois de sua
fundação, como se verá a seguir. Conforme a memória histórica da comunidade
escrita pelo próprio Mateus Donatti, desde sua chegada, em janeiro de 1892,
até o mês de abril do mesmo ano, quando a compra foi formalizada, ambas as
confissões utilizaram a mesma capela para as funções religiosas, fato digno
de nota.
Ao longo do ano de 1892, além da compra do templo, a jovem comunidade
experimenta um expressivo crescimento, através do ingresso de pessoas
oriundas do catolicismo. Em 29 de agosto desse ano, ingressam no rol de
membros 21 pessoas das famílias Chaulet15, Gubert e Colombo, esta última
estabelecida no lote nº 4 do Travessão Pedro Guedes. Em outubro daquele
mesmo ano ingressam mais 11 pessoas, algumas pertencentes à família Bridi
(domiciliados no lote nº 9 do Travessão Perau), e outros membros das famílias
citadas anteriormente. Em 1896, se retiram as famílias Colombo e Gubert, e
também há registros de entradas de pessoas com os mesmos sobrenomes já
14 Primeiro livro de casamentos do Circuito de Bento Gonçalves: casamentos de Arthur
Fulcher e Giulia Beux, em 1897, e Guilherme Fulcher e Maria Peyrot, em 1898, onde os
dois contraentes homens são referidos como originários da Inglaterra. Acervo da igreja
metodista de Bento Gonçalves. Registre-se que as duas moças constavam no rol da igreja
metodista da Forqueta, sendo filhas de pais originalmente valdenses e mães originalmente
católicas.
15 A respeito da família Chaulet, cujo sobrenome soa como francês, a exemplo das famílias
valdenses Beux e Peyrot, há uma referência (no batismo de Giulio Chaulet, filho de Pietro,
em 1898) de que teria origem no Piemonte, região de fronteira com a França, mas não
foi encontrada comprovação de que também fosse valdense. O sobrenome Chaulet não
consta do Dicionário de Sobrenomes Valdenses, ao qual tivemos acesso por intermédio do
Sr. Ari Salomão Thomaz, nem no rol de sobrenomes disponibilizado no sítio da Società di
Studi Valdesi na internet (www.studivaldesi.org). A família Chaulet também não consta
como signatária da referida carta de 1893, escrita pelos Beux e Peyrot, embora já estivesse
integrada à igreja metodista da Forqueta naquela época.
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existentes, tudo indicando que se trate de parentes ou filhos recém-nascidos
de membros da igreja. O número de membros da comunidade, daí para a
frente, até a década de 1910, se estabiliza em torno de 50 ou 60 pessoas, quase
todas pertencentes às famílias Beux, Peyrot, Fulcher, Chaulet e Bridi. Com
exceção da família Fulcher, todos os outros núcleos familiares eram mistos
do ponto de vista religioso, tendo membros católicos e metodistas. Apesar
disso, o fato de se tratar de poucas famílias, residentes em lotes próximos uns
dos outros, facilitava o reforço dos laços internos da comunidade metodista,
inclusive através do estabelecimento constante de relações de parentesco e de
compadrio.
Conforme já ressaltado pelo autor em outro trabalho (DALLA CHIESA,
2016), apesar da relativa diversidade étnica das famílias estabelecidas na
região da Forqueta, a língua franca dessa comunidade no período inicial foi o
italiano, o que é comprovado pelos livros de registro da igreja, todos escritos
nessa língua, e às referências dos pastores e missionários. A língua portuguesa
só será utilizada de forma mais intensa no período posterior a 1920. Esse
pode ter sido um fator a justificar a quase ausência de teutos nos registros
da igreja metodista local, apesar de se tratar de uma área de interpenetração
entre a colonização italiana, ao norte, e alemã, ao sul. Além disso, a maior
parte dos teutos domiciliados na região da Forqueta era de religião católica
(GARDELIN e COSTA, op. cit., p. 423-424). No entanto, isso não impediu que o
cemitério criado pelos metodistas recebesse também sepultamentos de teutos
evangélicos, em parte pertencentes a famílias residentes no mesmo Travessão
Pedro Guedes (DULLIUS e PETRY, 1985, p. 64).
Quanto à questão da convivência entre os diferentes grupos religiosos,
a documentação compulsada indica que, apesar do ecumenismo inicial, onde
houve utilização do mesmo templo por metodistas e católicos, ao longo do
tempo a tolerância religiosa possivelmente diminuiu, ao menos no discurso
das lideranças de ambos os grupos. O jornal O Testemunho refere, em muitas
edições, dificuldades existentes pela oposição dos católicos, caracterizados
como fanáticos por autores metodistas (JAIME, 1963; LONG, 1968). Da outra
parte, em suas memórias, um jesuíta alemão que atendeu os católicos ítalos
e teutos da mesma região, descreve Mateus Donatti em termos muito duros,
depreciando sua atividade como pregador (VON LASSBERG, 2002, p. 86). No
cotidiano, contudo, as situações decorrentes das relações de parentesco e
vizinhança entre pessoas de confissões diferentes parecem ter sido das mais
diversas. Em um relato sobre a morte violenta de um jovem da família Peyrot,
publicado no jornal O Testemunho de 1º de novembro de 1906, Mateus Donatti
cita que o jovem havia sido batizado como católico, mas posteriormente
criado como metodista, e que a comoção provocada pelas circunstâncias do
assassinato envolveu vizinhos de ambas as confissões, que se apressaram a
visitar o moribundo. O rapaz, José Peyrot, era filho de Jacques Peyrot e Rosa
Palaoro, casal já citado neste texto.
O que mais chama a atenção do estudioso nesse primeiro momento
da comunidade, além do rápido levantamento de dinheiro para a compra do
templo e respectivo terreno, no ano de 1892, é a constante disposição para
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o financiamento das estruturas comunitárias, seja através de dinheiro, seja
através de trabalho, atestada no livro caixa que abrange o lapso de 1892 a
1912. Nesse período, a comunidade possuiu um terreno, próximo à igreja, que
era cultivado coletivamente pelas famílias dos membros. Os produtos desse
cultivo (milho e feijão) eram vendidos para financiar as despesas com reparos do
templo, que também servia de escola, pagamento do pastor, auxílio financeiro
a membros em dificuldade, entre outros fins. Além disso, também é notável
a constante oferta à comunidade de pequenas quantidades de dinheiro, em
um meio onde a moeda circulante não devia ser abundante. Afinal, tratava-se
de um grupo relativamente pequeno de agricultores, que habitava terras que,
embora não propriamente pouco férteis, eram íngremes e difíceis de trabalhar.
Conforme relato feito pelo missionário norte-americano John Price publicado
no jornal metodista O Testemunho em 1º de janeiro de 1907, “a Forqueta está
cercada de montanhas por todos os lados. Os terrenos, posto que produtivos,
não são muito propícios para a lavoura, e nunca poderão enriquecer os seus
moradores”. Ainda assim, a comunidade foi capaz de fazer frente à maior parte
de suas despesas e contribuir para atividades da Igreja Metodista também em
outras localidades, conforme se pode constatar das relações de ofertas em
dinheiro publicadas pelo jornal O Testemunho (publicado em Porto Alegre de
1904 a 1917) em todas as suas edições.
Apesar de se tratar de um grupo relativamente pequeno numericamente,
e a única igreja metodista da região estabelecida em zona rural - todas as demais
tinham sede em centros urbanos -, a Forqueta se tornou a comunidade modelo
na região colonial italiana, como se pode constatar da seguinte reportagem do
jornal O Testemunho de 15 de maio de 1906:
Embora não seja o centro no sentido geográfico, Forqueta é realmente o
centro do nosso trabalho entre os italianos. É lá que se nota o entusiasmo, o
zelo, e a dedicação ao Evangelho. A semente transplantada das montanhas
do Piemonte foi plantada em boa terra e hoje dá muito fruto. Os irmãos
Fulcher, Chaulet e Peyrot continuam com os estudos e em tempo próprio
entrarão no trabalho.

A citação acima faz referência a três rapazes residentes na localidade
que se preparavam para o ministério como pastores metodistas, Guilherme
Fulcher, José Chaulet e Frederico Peyrot. Um dos motivos de regozijo dos
missionários metodistas era o fato de esses homens, criados em uma região
onde viviam pessoas de diversas nacionalidades, serem poliglotas: mencionase que os três “falam três idiomas, e, além disso, os irmãos Fulcher e Peyrot
falam o inglês”16. Os nomes de todos podem ser vistos em diversas ocasiões nas
páginas do jornal O Testemunho e nos livros de registros de várias paróquias
metodistas gaúchas ao longo das décadas de 1910 a 1930. Também possuía
ascendentes na localidade outro pastor metodista recentemente falecido,
Armando Beux, que atuou em muitas localidades no Rio Grande do Sul. Entre
todos os pontos de atuação da Igreja Metodista na região colonial italiana
do nordeste gaúcho, somente na comunidade da Forqueta houve tantos
interessados na atividade de pregação e de preparação para o ministério. Tal
16 O Testemunho, 15 de novembro de 1905.
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atitude certamente foi incentivada pela presença constante de pregadores na
localidade: Mateus Donatti, de 1892 a 1898, Carlos Lazzaré, de 1898 a 1900,
novamente Mateus Donatti entre 1906 e 1908, João Sauner, de 1909 a 1912, e
Adolfo Ungaretti, de 1912 a 1916. Note-se que todos estes realizaram também
atividade itinerante, visitando membros da Igreja Metodista e simpatizantes
em locais mais distantes.
A segunda década do século XX trouxe mudanças significativas para
a comunidade da Forqueta. O crescimento demográfico, pouco mais de
uma geração depois do início do povoamento da região, ocasionou migração
para outras localidades onde fosse possível continuar a sustentar famílias
numerosas através do desempenho de atividades agrícolas. Essa migração
levou, por exemplo, membros da família Beux para a zona rural do atual
Município de Gramado, onde se integrarão à igreja metodista lá organizada
a partir de 190617. Além disso, no ano de 1910, toda a região foi afetada por
outro acontecimento, a chegada da linha férrea, que se estendeu até Caxias
em junho daquele ano (GIRON, 2010, p. 312-315) 18. A existência de um novo
meio de transporte dinamizou significativamente a economia daquela cidade,
que se consolidou como principal núcleo urbano da região de colonização
italiana.
A prosperidade da cidade de Caxias também atraiu membros da
comunidade metodista da Forqueta, além da atenção da própria Igreja
Metodista, que havia tentado por duas vezes, em 1899 e 1908, organizar uma
comunidade naquela cidade, sem sucesso19. Em agosto de 1916, em plena
Primeira Guerra Mundial, o pastor então designado para a Forqueta, Adolfo
Ungaretti20, foi deslocado para Caxias, com a finalidade de organizar uma
comunidade lá. A partir de então, a igreja da Forqueta seria dependente da
paróquia de Caxias, sendo atendida pelos pastores lá residentes.
Nos anos seguintes, a transferência de metodistas para outras localidades
ficou tão acelerada que, já em meados da década de 1920, conforme as
estatísticas publicadas nos anuários da Igreja Metodista, a comunidade
estava numericamente reduzida à metade, em torno de 25 ou 30 pessoas.
Alguns anos depois, em 1932, um relato do pastor de Caxias já vaticinava
seu desaparecimento, pelo contínuo êxodo de pessoas para aquela cidade e
outros lugares do Estado21. Na década seguinte, quinze anos após, a previsão
17 A igreja metodista de Gramado, de certa forma, pode ser considerada uma “descendente”
da igreja metodista da Forqueta, porque algumas das famílias que a ela se integraram
vieram de lá, e também porque o primeiro grupo metodista de Gramado, iniciado nas
localidades de Linha Nova e Linha Bonita em 1906, teve como grande incentivador Mateus
Donatti, que passou a visitá-lo a partir de sua base na Forqueta.
18 A linha férrea, cujo trajeto passa pela localidade da Forqueta “Alta”, torna essa comunidade
progressivamente mais conhecida e mais dinâmica economicamente do que a Forqueta
“Baixa”, próxima ao Rio Caí, cujo povoamento era mais antigo.
19 Ata de inauguração do templo metodista de Caxias, em 7 de setembro de 1922. Arquivo
da igreja metodista de Caxias do Sul.
20 Brasileiro filho de italianos, nascido no Município de Jaguari/RS, em 1885.
21 Livro de atas da Conferência Distrital Colonial (1923-1936), p. 74. Acervo da igreja
metodista de Bento Gonçalves.
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se confirmou. Em ata datada de 23 de dezembro de 194722, a comunidade
metodista de Caxias decidiu pela venda do terreno e do templo da Forqueta,
indicando como motivo o fato de só residirem lá quatro membros da igreja, dois
casais de sexagenários que não teriam condições de tomar conta do patrimônio
existente, que estaria em risco de deterioração. Após aproximadamente 56 anos
(1891-1947), encerrou-se a existência da comunidade metodista de Forqueta
Baixa. O templo foi demolido, o cemitério, abandonado e, atualmente (2017),
não residem mais famílias metodistas na localidade.
Finaliza-se o presente texto com duas breves reflexões. A primeira diz
respeito às razões do desaparecimento da comunidade. As fontes metodistas
datadas da primeira metade do século XX, especialmente a documentação das
igrejas locais e as publicações, sempre referem as dificuldades enfrentadas
na região colonial italiana do nordeste gaúcho, caracterizando-a como a zona
de atuação mais difícil no Rio Grande do Sul, e frequentemente imputando à
oposição dos meios católicos a impossibilidade de expansão ou manutenção do
trabalho. No caso da Forqueta, embora essa oposição tenha indubitavelmente
existido em algum grau, como acima exposto, outros fatores, especialmente de
ordem geográfica e econômica, tiveram grande peso no destino da comunidade.
A atração exercida pelo núcleo urbano de Caxias e a “enxamagem”, na clássica
expressão de Jean Roche, parecem ter sido os fatores determinantes para o
encerramento das atividades na única comunidade metodista da Serra Gaúcha
situada em zona rural23.
Por fim, algumas palavras sobre a experiência metodista na Forqueta
e os conceitos tradicionais de protestantismo de imigração e protestantismo
de missão24. Não há imigração de grupos evangélicos, nem mesmo de famílias
evangélicas para essa área colonial, com a exceção dos Fulcher, que eram
ingleses. Os imigrantes italianos originalmente evangélicos eram, pelo que se
pôde apurar até agora, cinco valdenses, uma mulher viúva e quatro homens
solteiros, dos quais três se ligaram a mulheres originalmente católicas25,
criaram famílias mistas do ponto de vista religioso, e, após, se integraram à
Igreja Metodista. Por uma análise superficial dos livros de registros de membros
e de dados genealógicos dos Beux e Peyrot, verifica-se que parte dos filhos
dos imigrantes iniciadores da comunidade da Forqueta não permaneceram
22 Livro de atas das conferências trimestrais da igreja metodista de Caxias (1942-1947).
Arquivo da igreja metodista de Caxias do Sul.
23 Embora a comunidade metodista de Gramado tenha sido organizada inicialmente em
zona rural, no ano de 1906, já em 1913 seu templo foi transferido para o que se tornaria
posteriormente a área urbana do Município de Gramado. Essa a razão pela qual se
considera a igreja da Forqueta a única de caráter efetivamente rural organizada pela
Igreja Metodista na área de colonização italiana.
24 Registre-se aqui a discussão relativa sobre a necessária oposição na utilização desses
conceitos em DREHER, 2002.
25 A exceção é a esposa de Davide Peyrot, que pertencia à família Fulcher. Quanto à efetiva
adesão das demais esposas dos valdenses-metodistas à crença de seus maridos, o
tema ainda merece melhor investigação. O seguinte trecho da referida carta de 1893
é elucidativo a esse respeito: “Somos casados; alguns de nós têm mulheres convertidas;
outros, companheiras bem dispostas para o Evangelho; outros, enfim, mulheres que insistem
em viver sem religião”.
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metodistas, especialmente os que casaram com cônjuges católicos26. Além
disso, a expansão da comunidade envolveu a conversão de membros de
famílias que eram originalmente católicas, e essas famílias passaram a
abarcar pessoas das duas confissões. Portanto, a comunidade metodista
não foi composta somente por imigrantes originalmente protestantes, e não
houve a formação de um bloco numeroso de famílias integrado somente por
evangélicos imigrados e seus descendentes, como ocorreu entre os alemães
estabelecidos no Rio Grande do Sul, por exemplo.
Além disso, a atividade metodista no Rio Grande do Sul é um processo
caracteristicamente missionário, marcadamente conversionista e reavivalista,
sustentado e dirigido pelas juntas de missão nos Estados Unidos, dentro da
tradição da Era Missionária (MENDONÇA e VELÁSQUES FILHO, op. cit., p.
31-32). Seus quadros vinham das instituições missionárias norte-americanas,
ou eram formados e influenciados por egressos delas, como ocorreu com os
italianos Lazzaré e Donatti no Uruguai. E, ao contrário do que aconteceu
no protestantismo denominado “de imigração”, a Igreja Metodista não se
empenhou pela permanência de vínculos com o país de origem dos imigrantes,
nem encarou a manutenção de uma identidade etnolinguística particular
como tarefa ou missão da igreja. Na verdade, o que frequentemente ocorria
era o oposto: apesar da preocupação inicial de providenciar pregadores de
língua italiana, os metodistas procuraram, logo que foi possível, difundir o
aprendizado e a utilização do português, e algumas instituições da igreja,
como a itinerância no pastorado e as escolas em regime de internato criadas
em cidades maiores27, favoreciam o contínuo intercâmbio entre a região
colonial italiana e as outras áreas do Rio Grande do Sul. Portanto, em que
pese a igreja metodista da Forqueta28 ter se estruturado em uma comunidade
de origem imigrante, com presença de membros que tinham raízes no
protestantismo europeu, não é possível caracterizá-la como uma situação
típica de protestantismo de imigração.
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Acervo do Instituto Teológico João Wesley de Porto Alegre

ANEXO
No arquivo da igreja metodista de Caxias do Sul, há cópia e tradução de
uma carta escrita em língua francesa por pessoas residentes na Forqueta no
ano de 1893, remetida para um pastor valdense italiano chamado Eduardo
Jalla, que a enviou para publicação no periódico valdense Le Témoin - Echo
des Valles Vaudoises, na edição de 20 de junho de 1893. Na folha onde está
a tradução, há referência indicando que a publicação foi encontrada nos
arquivos da Sociedade de Estudos Valdenses pelo historiador e professor
Augusto Armand Hugon, do Liceu Valdense de Torre Pellice. O conteúdo dessa
publicação é o seguinte:
O Sr. Eduardo Jalla recebeu de Forqueta, pequena cidade da Província
de Porto Alegre (Brasil), a seguinte carta:
“Aos Cristãos da Itália, principalmente aos Valdenses do Piemonte, seus
irmãos Valdenses no Brasil enviam as suas recomendações afetuosas e pedem
humildemente de serem recomendados a Deus em suas orações.
Somos pouco numerosos e quase perdidos nestes bosques; porém o
Senhor nos tem abençoado. Cultivamos uma terra que nos pertence; possuímos
uma igreja e um cemitério; temos uma escola com 30 crianças e um pastor
que nos conduz a Jesus Cristo.
Somos casados; alguns de nós têm mulheres convertidas; outros,
companheiras bem dispostas para o Evangelho; outros, enfim, mulheres que
insistem em viver sem religião. Desejamos as orações dos irmãos para a sua
conversão. Todos recebemos do Senhor numerosa família, de 8 a 10 filhos.
Nossa Igreja cresce, embora lentamente. Temos entre nós 20 pessoas
que abandonaram as trevas do catolicismo. Outras se preparam para fazer a
mesma coisa.
Lembramo-nos de nossos parentes e amigos; quiséramos receber notícias
deles, porque já não sabemos se ainda vivem ou não após uma separação tão
prolongada. Não podemos esquecer nossos ex-pastores, sobretudo o General
Beckwith. Nós desejamos o Italia Evangelica*, como vos dirá nosso ativo pastor
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Matteo Donati. Terminamos com saudações para todos, aos parentes, aos
amigos e toda a Igreja de Cristo na Itália. Somos vossos irmãos no Senhor:
Beux, Barthélemy (Bartolomeu), da Comuna de Pramollo
Beux, Dominique (Dominga), sua esposa
Beux Etienne (Estevão), irmão de Bartolomeu
Peyrot, Jacques, da Comuna de Prali
Peyrot Catherine, sua mãe
* Também nos viria bem Le Témoin”
Os nomes entre parênteses foram acrescentados na tradução para o
português, onde também consta uma nota de rodapé esclarecendo que Le
Témoin e Italia Evangelica eram jornais publicados na época.
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11 Temas gerais ligados à imigração
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À MARGEM DA HISTÓRIA: O CASO DA COLÔNIA DO PINHAL,
ITAARA-RS (1857-1894)
Adriano Sequeira Avello1
Jorge Luiz da Cunha2

INTRODUÇÃO
O presente artigo faz parte de nossa pesquisa de Mestrado, em
andamento, intitulado À sombra do sucesso: a história da Colônia alemã do
Pinhal, Itaara-RS (1857-1894) pelo Programa de Pós-Graduação em História
na Universidade Federal de Santa Maria. Nesse sentido o objetivo do artigo é
analisar o abandono da historiografia sobre a Colônia do Pinhal, durante o
século XIX. Esta colônia alemã de recurso financeiro particular que inseriu-se
nas terras da região do Pinhal3, na época pertencente a Santa Maria, onde é
atualmente o município de Itaara4, Rio Grande do Sul.
Como delimitação temporal inicial teremos o ano de 1857 como ano
alusivo à fundação da Colônia do Pinhal conforme apontam os estudos que
antecedem nossa pesquisa (BELÉM, 2000; BELTRÃO, 1979; BRENNER,
2007; MARTINS, 2008, 2012). Já para o final será o ano de 1894, término da
construção de parte da malha ferroviária do trecho chamado “tronco norte”,
Santa Maria - Cruz Alta, cerca de 160 km, pela Compagnie des Chemins de
Fer Sud-Ouest Brésilien5 a estrada de ferro integrava o projeto elaborado pelo
engenheiro José Ewbank da Câmara em 1872 (HEINSFELD, 2007, p. 285289). Porque o traçado desta linha férrea passou longe do desejado e não
contemplava o núcleo da povoação da colônia inviabilizando a comunicação
com o transporte.
Nesse sentido, a o objetivo do artigo é analisar o abandono de pesquisas
sobre Colônia do Pinhal que ficou a margem das pesquisas historiográficas
a respeito da colonização alemã por não ter o perfil considerado comum ao
1

Mestrando em História pelo Programa de Pós-Graduação da Universidade Federal de
Santa Maria (UFSM). Bolsista CAPES/DS. E-mail: adrianos.avello@gmail.com.

2

Professor do Programa de Pós-Graduação em Educação e do Programa de Pós-Graduação
em História da Universidade Federal de Santa Maria (UFSM). E-mail: jlcunha11@yahoo.
com.br.

3

A localidade Pinhal da qual trata este trabalho foi distrito de Santa Maria. Tardiamente
troca a toponímia para Itaara sendo emancipado como município pela Lei Estadual n.º
10.643 de 28.12.1995 (COMISSÃO DE ASSUNTOS MUNICIPAIS, 2008).

4

O Município de Itaara localiza-se no topo da Serra Geral, região Central do Rio Grande
do Sul, aproximadamente no Km 300 da BR-158, a 295 km da Capital, Porto alegre, e a
14 km de Santa Maria. Faz limites, ao Norte com Júlio de Castilhos (49 km), ao Sul com
Santa Maria (14 km), leste com Santa Maria (Distrito de Arroio Grande 15 km) e a oeste
com São Martinho da Serra (17 km).

5

A Compagnie des Chemins de Fer Sud-Ouest Brésilien é a primeira empresa a explorar as
ferrovias com capital belga a atuar no Rio Grande do Sul e como segunda a Compagnie
Auxilaire des Chemins de Fer au Brésil (VERBA, 2010, p. 26).
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grupo étnico pertencente, isto é, padrões tidos como “de sucesso”. Tendo em
vista que a colonização alemã não é homogênea caracterizando-se pelas suas
realidades, para entender a Colônia do Pinhal, por um lado, abordaremos
os aspectos principais que deslocam a mesma daqueles padrões indicados
anteriormente e, por outro lado, as formas que a integraram no âmbito da
colonização germânica no Rio Grande Sul e suas especificidades.

A COLÔNIA DO PINHAL À MARGEM DA HISTÓRIA
Somos exatamente o que nos lembramos e
também somos aquilo que não queremos lembrar.
Iván Izquierdo (1973)

Quando decidimos nos debruçar sobre os estudos históricos acerca do
município de Itaara-RS nos deparamos com uma lacuna não muito trivial que
nos direcionou a querer pesquisar para conhecer mais sobre o que não se sabia
e questionar o que não havia sido questionado ainda. Como a região do Pinhal,
atualmente município de Itaara, foi local de dois assentamentos imigratórios
os estudos históricos sobre Itaara dividem- se entre duas temáticas principais:
imigração alemã (1857) e imigração judaica (1904); em termos de pesquisa
acadêmica, a segunda tem maiores procura e divulgação. Ainda que tenha um
amplo estudo da imigração e colonização alemã no Rio Grande do Sul, Itaara
não se vê contemplada adequadamente.
É notável que o pouco interesse em pesquisar a colônia alemã pode ser
ocasionada devido à certa dificuldade de levantamento de documentos.6 A
documentação referente à Colônia do Pinhal é escassa e dispersa. Então, no
início da pesquisa à procura dos tipos de fontes que poderiam estar a nossa
disposição. Tivemos conhecimento do estudo A relação entre o luteranismo
oitocentista e o processo de colonização no Rio Grande do Sul: os estatutos como
documento realizado por Roberto Radünz (2010) que surge a possibilidade de
utilizar as fontes religiosas. Porque o estatuto um documento criado pelos
membros da comunidade germânica nas paróquias tentando respeitar as
vontades de todos para normatizar e dar parâmetros de convivência dentro
do grupo social consistia em uma relação de poder horizontal que poderia ser
utilizada pelo pesquisador (RADÜNZ, 2010).
Visto que na Colônia do Pinhal havia diversidade religiosa entre os
colonos alemães, eram luteranos ou católicos, foi construída uma igreja
luterana (1869-70)78 e na sua diagonal frontal um cemitério evangélico

6

Faremos a ressalva que não é incipiência de nossa parte na pesquisa histórica ou, menos
ainda, endosso da linha positivista de pesquisa que concebe apenas o conhecimento
histórico a partir de fontes como os documentos oficiais. Estes não são (de)limitadores,
mas em muitos casos pontos de partida e obstáculos a serem superados na pesquisa.
Outrossim, que faz jus a ressalva é o desvencilhamento parcial que conseguimos assegurar
para realizar nosso presente projeto de pesquisa em desenvolvimento no PPGH- UFSM.

7

A igreja é filiada a Igreja Evangélica de Confissão Luterana do Brasil (IECLB). Não
investigamos, ainda, quando ocorre a filiação.
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luterano.8 Sendo precedida pela construção de uma igreja católica (1872-78)10
e, por conseguinte, um cemitério católico. Todavia, os estatutos do século XIX
da igreja luterana do Pinhal que estavam na igreja matriz, em Santa Maria,
sumiram durante a Segunda Guerra Mundial (1939-1944) devido aos ataques
de ódio contra as instituições, lojas, fábricas e casas dos descendentes teutos
em Santa Maria.9 Esta falta de documentos de certa forma prejudicam as
pesquisas sobre as Colônias particulares, empreendimentos organizados
privadamente e não pelo auxílio estatal, como alertam Giron e Bergamaschi
(1996, p. 30):
As colônias particulares de proprietários, porém, não parecem ter interessado
aos pesquisadores. Falta dados corretos, faltam estudos sobre o assunto.
Sendo organizadas tanto por particulares como por empresas, as colônias
de proprietários tem seus dados dispersos por vários estados em centenas
de cartórios. A reconstituição histórica é praticamente impossível.

Então, devido o empecilho de encontrar tais fontes partimos para
investigação em locais que resguardavam um acervo significativo de documentos
como o Arquivo da Câmara Municipal de Vereadores de Santa Maria (ACMVSM),
Arquivo Histórico Municipal de Santa Maria (AHMSM), Arquivo Histórico do
Rio Grande do Sul (AHRS) Arquivo Público do Estado do Rio Grande do Sul
(APERS), Acervo Terezinha Belinazzo (ATB), Acervo da Biblioteca da Escola
Superior de Teologia (ABEST) e outros que serão consultados. Nos Arquivos

8

Sobre o cemitério evangélico luterano não consta data de estabelecimento, contudo o
que as intemperes do tempo não puderam apagar se pode verificar pela lápide mais
antiga sendo “de 10 de maio de 1873”, referente a uma lembrança. Sobre o “cemitério
evangélico, com seus valiosos registros epigráficos, não constam na bibliografia sobre
a imigração alemã, no Rio Grande do Sul” a única referência é o Blog de José Antonio
Brenner, arquiteto da Universidade Federal de Santa Maria (1960-90), pesquisador de
história da imigração alemã. Disponível em: <http://brennerdesantamaria.blogspot.com.
br/2011/04/cemiterio-evangelico-de-itaara.html>. Acesso em: 11 nov. 2016.

9

O Pastor luterano Fridholdt Kelm da Igreja Evangélica de Confissão Luterana do Brasil
(IECLB) da comunidade de Itaara informou que os documentos da respectiva comunidade
estariam na Igreja luterana Matriz em Santa Maria até a década de 1942. Sendo assim, a
declaração de guerra de Getúlio Vargas aos países do Eixo acirram as incitações contra os
descendentes teuto-brasileirose ítalo-brasileiros com a ideia do Quinta-Colunismo. Após
este ano aconteceram algumas depredações a estabelecimentos e instituições a estes
descendentes em Santa Maria, incluindo aí a igreja luterana matriz. Logo, perdem-se
os arquivos da igreja luterana de Santa Maria e, sobretudo, da comunidade de Itaara.
Voltando a ter um novo acervo luterano posteriormente à década de 1950. Assim,
precisaremos procurar os óbitos in loco nos sepultamentos no cemitério luterano. Já
que nos inviabiliza a oportunidade de utilizar na pesquisa o registro de sepultamento no
cemitério luterano e os estatutos como documento (RADÜNZ, 2010).
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levantamos documentos relevantes que estão sendo analisados para serem
utilizados na execução do projeto de pesquisa.10
Ainda no tange a bibliografia a Colônia do Pinhal aparece apenas em
notas de roda-pé e listas sobre a imigração e colonização no Rio Grande do
Sul. Em mídias de comunicação oficiais como IBGE, Prefeitura Municipal
de Itaara ou populares websites como Wikipédia um reproduz a informação
do outro com considerações brevíssimas quando não apenas enunciativas.11
Soma-se a isto outros aspectos. No município de Itaara não se têm uma
relevante preservação menos ainda resquícios da cultura teuto- brasileira,
tanto material quanto imaterial. O que resta de sinais da colonização
germânica são: duas igrejas (luterana e católica), pequenas, e dois cemitérios
(luterano e católico). Algumas poucas famílias de descendentes dos primeiros
colonizadores que vez ou outra se encontram na igreja luterana para culto. Na
igreja católica a frequência maior é de “brasileiros”. No presente, a paisagem do
pequeno município de Itaara não contém casas com a arquitetura germânica
menos ainda monumentos ou praças do século XIX que possam aludir a tal.
Como encontra-se, por exemplo, em outras cidades ex-colônias alemãs: São
Leopoldo, Novo Hamburgo (Neu Hamburg), Santa Cruz do Sul, Candelária
(Nova Germânia) e Panambi (Neu-Württemberg).
Verificamos que na pesquisa em história da imigração e colonização
alemã no Rio Grande do Sul, em sua maioria, os pesquisadores procuram
apenas por temas e problemas interessantes, aí lê-se, acerca dos “homens
importantes”, e apenas homens, e grupos sociais que destacaram-se na
sociedade, positivamente, isto é, “histórias de sucesso”. Indo de encontro disso,
Elmir e Witt (2014) organizaram a obra Imigração na América Latina: histórias
de fracassos no qual estes e outros pesquisadores abordam o mau êxito da
imigração. Sendo também “um convite a pensar, desde distintas perspectivas
teórico-metodológicas, fontes e abordagens, a história da imigração que (quase)
não se conta” (ELMIR; WITT, 2014, p. 13).
Na obra há o estudo de Elmir e Witt (2014) Quem (não) tem medo de
fracassos? Notas para uma proposta de investigação no campo dos estudos
10 Alguns dos documentos levantados são: Mappa estatistico, territorial e agricola da Colonia
de Santa Maria da Bocca do Monte. Relatório de Felipe de Norman, 1858, AHRS. Mappa
estatistico da população da colonia de Santa Maria da Bocca do Monte. Relatório de
Felipe de Norman, 1858 – AHRS. Margarida Schreiner. Ano 1883. Autos n. 43, Maço n.
1, Estante 149. Inventários post-mortem. Santa Maria. Cartório do Cível. APERS. Jacob
Albrecht. Ano 1885. Autos n. 47, Maço n. 2, Estante 149. Inventários post-mortem. Santa
Maria. Cartório do Cível. APERS. Izabel Albrecht. Ano 1886. Autos n. 52, Maço n. 2,
Estante 149. Inventários post-mortem. Santa Maria. Cartório do Cível. APERS. Miguel
Kroeff. 1888. Autos n. 244, Maço n. 10, Estante 0-364c.Inventários post-mortem. Santa
Maria. Cartório Órfãos e Ausentes. APERS.Autos de Medição de Terras.n. 302, n. 303, n.
304. AHRS.
11 Não esperamos que tais mídias de comunicação se prestassem a função de “sentido
historiográfico”. Não mesmo. Mas, que tivessem informações mais satisfatórias no que se
refere ao local. IBGE - Disponível em: <http://biblioteca.ibge.gov.br/biblioteca-catalogo.
html?view=detalhes&id=32438>. Acessado em: 10 nov. 2016. Prefeitura Municipal
de Itaara - Disponível em: <http://www.itaara.rs.gov.br/index.php?secao=historia>.
Acessado em: 10 nov. 2016. Wikipédia - Disponível em: <https://pt.wikipedia.org/wiki/
Itaara>. Acessado em: 10 nov. 2016.
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migratórios é explicitado o caráter de exclusão social individual ou do grupo
étnico que de alguma forma conteve insucesso na busca de uma vida melhor
no “Novo Mundo”. Um esforço historiográfico relevante nesse sentido é também
de Mühlen (2013) com uma história do excluídos na imigração alemã na (re)
escrita da história dos imigrantes ex-prisioneiros de Mecklenburg-Schwerin.
A Colônia do Pinhal pode ser entendida na perspectiva de fracasso da
imigração e colonização, como sendo uma colônia alemã que esteve na sombra
do sucesso das demais, já que segundo a historiografia:
Houve a tentativa da implantação de uma Colônia Particular na região de
Santa Maria que hoje é conhecida como Pinhal, mas não teve sucesso em
função de diversos problemas, como a falta de organização dos empresários,
falta de pessoal qualificado para os trabalhos iniciais que era preciso para a
abertura de uma Colônia rural (CUNHA; NICOLOSO, 2012, p. 325).

Então, sem um prestígio econômico, quiçá político, conferimos a
hipótese do núcleo colonial alemão do Pinhal não ter a atenção merecida
da historiografia de imigração e colonização alemã no Rio Grande do Sul
muito devido ao respaldo do próprio fracasso. Caindo em um ostracismo
historiográfico em meio aos pesquisadores da temática. Sobre o esquecimento
atrelado na memória coletiva Le Goff (1990, p. 426) elucida que:
A memória coletiva foi posta em jogo de forma importante na luta das forças
sociais pelo poder. Tornarem-se senhores da memória e do esquecimento
é uma das grandes preocupações das classes, dos grupos, dos indivíduos
que dominaram e dominam as sociedades históricas. Os esquecimentos e
os silêncios da história são reveladores desses mecanismos de manipulação
da memória coletiva.

Ainda que nem todas as colônias alemãs como a Colônia do Pinhal,
tenham atingido a expectativa de prosperidade econômica seja devido ao
condicionamento do governo Imperial, Provincial ou pelo próprio grupo social.
E, ainda, ou como salienta Dreher (2014, p. 126) que “o sucesso ou insucesso
não dependeu do grupo de imigrantes, mas das condições geográficas, do
mercado disponível para sua produção, do isolamento ou da integração”.
Nada disso soa como demérito. Porque compreendemos que se faz presente
na História o reconhecimento da experiência do fracasso. Já que “a imigração
alemã no Rio Grande do Sul não apresenta rosto uniforme. As diferenças
entre as diversas áreas de colonização são flagrantes” nem por isso significa
que não sejam parte integrante daquele grupo étnico (DREHER, 2014, p. 126).
Portanto, entendemos que o termo “fracasso” é uma palavra que suscita um
julgo moral e poderá mexer com os brios dos teuto-brasileiros, todavia não é
esse nosso intuito. Mas, sim, tentar fazer o esmero na abordagem de incluir a
Colônia do Pinhal na imigração e colonização alemã independente do malogro
que a abateu. Pois,
as histórias de fracassos, definitivamente, não instituem um novo lugar
classificatório para as (recentes ou vindouras) operações dos historiadores.
Elas se oferecem para o leitor (ou contra-leitor, se assim for), como um
micro-cosmo a ser iluminado, sem perder de vista, ainda que apenas como
horizonte, a totalidade que as integra. Trata-se, sim, de um recorte. É uma
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parcialidade. Ainda assim, eles merecem o empenho do nosso ofício (ELMIR;
WITT, 2014, p. 11).

Neste viés, Dreher corroboraria sobre a execução de uma história de
fracasso quando destaca que “em termos de história da imigração, tudo está
por ser feito” (2014, p. 126). Ahistória vista de baixo e micro-história fornecem
subsídios teóricos para problematização de uma história do fracasso.
Destacamos que nem toda história estaria por completa se apenas contemplada
pelo sucesso, ou seja, “vista de cima”. Por isso que Jim Sharpe (1992) explica
a necessidade de conhecer a perspectiva do passado a partir do conceito de
história vista de baixo, porque
a maior parte daqueles que escreveram a história vista de baixo aceitariam,
em um sentido amplo, a opinião de que um dos resultados de terem seguido
essa abordagem tem sido demostrar que, os membros das classes inferiores
foram agentes, cujas ações afetaram o mundo (às vezes limitado) em que
viviam (1992, p. 60).

Isto significa expor que mesmo aqueles que estão excluídos da história
numa situação de infortúnio foram atuantes no ambiente ao redor. Assim,
a história vista de baixo “proporciona também um meio para reintegrar sua
história aos grupos sociais que podem ter pensado tê-la perdido, ou que nem
tinham conhecimento da existência de sua história” (SHARPE, 1992, p. 59).
De outra forma o autor explica que:
A expressão “história vista de baixo” implica que há algo acima para ser
relacionado. Esta suposição, por sua vez, presume que a história das “pessoas
comuns”, mesmo quando estão envolvidos aspectos explicitamente políticos
de sua experiência passada, não pode ser dissociada das considerações
mais amplas da estrutura social e do poder social. Esta conclusão, por sua
vez leva ao problema de como a história vista de baixo deve ser ajustada
a concepções mais amplas da história. Ignorar este ponto, ao se tratar de
história vista de baixo ou de qualquer tipo de história social, é arriscar a
emergência de uma intensa fragmentação da escrita da história (SHARPE,
1992, p. 54-55).

Jim Sharpe (1992) reconhece o estudo de Carlo Ginzburg (1976) com
O queijo e os vermes como sendo um tipo de história vista de baixo. Logo, tal
referência nos direciona para uma aproximação teórica-metodológica com a
micro-história quando expressa:
O prefácio de Ginzburg apresenta uma proveitosa discussão dos problemas
conceituais e metodológicos da reconstrução da cultura das classes
subalternas no mundo pré-industrial. Ele foi particularmente insistente para
‘o fato de uma fonte não ser ‘objetiva’ (para aquele tema, nem um inventário
o é) não significar que ela seja inútil...Em suma, mesmo a documentação
escassa, dispersa e obscura pode ter um bom uso’ e os estudo dos indivíduos
neste tipo de profundidade é tão valioso quanto as abordagens coletivas
mais familiares à história social (SHARPE, 1992, p. 49-50).

A micro-história como ressalta Levi (1992, p.136) “é essencialmente
baseada na redução da escala da observação, em uma análise microscópica
e em um estudo intensivo do material documental”. Ponto este que nos será
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profícuo no futuro da pesquisa, pois pretendemos nos aproximar do cotidiano
da comunidade alemã em Pinhal para entender como se relacionaram com o
espaço e com o tempo, isto é, o Rio Grande do Sul do século XIX. Pensamos
nessa possibilidade já que “para a micro-história, a redução da escala é um
procedimento analítico, que pode ser aplicado em qualquer lugar, independente
das dimensões do objeto analisado” (LEVI, 1992, p. 137).

CONSIDERAÇÕES PRELIMINARES
Em suma, devido a pesquisa estar em desenvolvimento, temos algumas
considerações preliminares. Não foi possível encontrar os documentos de todos
os colonos do Pinhal, ou seja, alguns colonos e colonas não tinham documentos
nos Arquivos.Os Autos de Medições de Terras e o Relatório Agrícola de 1858
demonstram uma disparidade no tamanho dos lotes das 26 famílias. Ainda,
o Relatório agrícola de 1858 demonstrou que a primeiro plantio e colheita
eram direcionados para subsistência. Se destacando apenas a monocultura
do fumo. Já o Relatório Estatístico de 1858 apresenta um maior número de
protestantes em relação a católicos. Os inventários post-mortem continham
uma disparidade de acumulação pecuniária entre as famílias. Sendo que a
pequena propriedade privada não era apenas cultivada com mão-de-obra
familiar, mas também com mão-de-obra escrava. Tanto o cemitério luterano
quanto católico tinham poucos sepultamentos das 1ª e 2ª gerações. Dessa
forma temos três hipóteses: sepultamentos sem lápide, sepultamentos foram
feitos em Santa Maria e ou a enxamagem (ROCHE, 1969). E, por fim, não
conseguimos detectar, até o momento, “fortes relações” entre alemães e teutobrasileiros com nacionais e/ou além da negociação de compra e venda de
escravos. Tais fontes são um demonstrativo inicial para compreensão social
da Colônia do Pinhal.
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A COLÔNIA MILITAR DE CASEROS (1859-1878): CONTEXTO,
INTENÇÕES E FUNDAÇÃO
Alex Antônio Vanin1

Introdução
No presente trabalho tem-se por objetivo analisar alguns aspectos acerca
da instalação da Colônia Militar de Caseros no norte da Província do Rio Grande
do Sul em meados do século XIX. Para tanto, analisar-se-á alguns processos
que se desenvolveram na Província de São Pedro, em específico, em relação à
região norte dessa, permeada por movimentos de povoamento, estruturação
fundiária, conflitos entre grupos sociais; também alguns dos principais fatores
que motivaram a fundação de uma colônia militar e os principais objetivos que
compunham as intencionalidades no entorno de sua criação.
Importante se faz enfatizar que as colônias militares, em seus objetivos
gerais, tinha por intuito a manutenção da ordem em regiões fronteiriças ou
interioranas, ao longo de rotas de passagem e comércio, sobretudo a fim de
auxiliar enquanto possível força de policiamento, na formação de povoados
em regiões distantes dos grandes centros ou núcleos de comando do exército.
A Colônia de Militar de Caseros, nesse sentido, enquanto entreposto militar,
tinha a intenção de prezar pelo desenvolvimento pacífico das povoações
estabelecidas e que passavam a se estabelecer no norte do Rio Grande do Sul
principalmente após meados do século XIX, assim como promover a proteção
da Estrada das Tropas.
A proteção das rotas de comércio e de passagem se tornava premente
em razão da vasta população indígena que se fazia presente na região norte
da província, exigindo uma maior intervenção das autoridades provinciais,
sobretudo na década de 1850. Dessa forma, a Colônia Militar de Caseros,
ao ser instalada, correspondia a uma série de intencionalidades que a
envolviam, advindas do contexto em que se inseria; a Colônia Militar de
Caseros foi intencionada de ser instalada em mais de uma localidade e ser
ocupada inicialmente por soldados estrangeiros, mas se efetiva pela ocupação
de soldados brasileiros, entretanto, sempre mantendo suas prerrogativas e
objetivos iniciais.

A instabilidade da região norte da Província de São Pedro do Rio Grande do
Sul na primeira metade do século XIX
Como vimos no primeiro capítulo, a criação da Colônia Militar de
Caseros, no norte da Província do Rio Grande do Sul, em meados do século
XIX, está atrelada a uma generalidade de processos que se desenvolviam em
todo o Brasil Império no período, como a estruturação fundiária nacional, os
1
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movimentos de ocupação, colonização e contensão das populações indígenas
em âmbito provincial. Entretanto, enquanto contexto específico de intenções,
justificativas e necessidades, no que tange à experiência da Colônia Militar de
Caseros, faz-se necessário pontuarmos uma série de questões que permearam
sua existência.
A tentativa de se consolidar uma ocupação territorial definitiva do
sul do Brasil estivera atrelada aos interesses não só de ordem econômica,
como também por razões estratégico-militares. A instabilidade, em especial
da Província de São Pedro do Rio Grande do Sul, fora latente na segunda
metade do século XVIII com as disputas territoriais entre Portugal e Espanha
no oeste missioneiro até a definitiva conquista desse território em 1801 pelos
exércitos portugueses, que delimitaram as fronteiras da referida província.
Entretanto, as instabilidades na região Sul não cessaram e mantiveram-se em
curso durante boa parte do século XIX.
Em âmbito provincial, conflitos mantiveram-se em razão de disputas
entre Brasil e os países da Bacia do Prata, em sua maioria, durante a primeira
metade do século XIX, mantendo a característica instabilidade na fronteira
sul. A anexação da Banda Oriental (1816-1820) ao Brasil, enquanto Província
Cisplatina, manteve essa em constante atrito durante sua curta duração
na condição de província brasileira, tendo em vista a instalação de conflitos
a partir de 1826 e a derrota do exército imperial brasileiro na Guerra da
Cisplatina (1825-1828), no processo que deu origem à formação da República
Oriental do Uruguai.
Internamente, na Província de São Pedro, nas décadas de 1830 e 1840,
as instabilidades também tomaram corpo. A Guerra dos Farrapos (1835-1845),
entrave de cunho separatista iniciado no Período Regencial por segmento da
elite sul-rio-grandense, seguira abalando e impedindo políticas públicas de
ocupação do território. Na década seguinte, a instabilidade no Prata voltava a
acirrar-se, tornando cada vez mais premente a ocupação do território sul-riograndense. Em 1851, a movimentação bélica retorna às fronteiras da província:
o Império brasileiro embrenha-se na campanha contra os ditadores Oribe e
Rosas, na qual o exército brasileiro, aliado aos exércitos sublevados contra
Rosas das províncias argentinas de Corrientes e Missiones, e aos opositores
uruguaios de Oribe, encerrou a guerra na Argentina com a deposição de Rosas.
Frente ao cenário de intermitentes conflitos, a ocupação do território
fazia-se inerente à manutenção do controle sobre a Província e à garantia da
integridade dos domínios da Coroa Portuguesa nas fronteiras com os Estados
da Bacia do Prata. Dessa forma, desde as primeiras décadas do século XIX até
meados desse, houve o patrocínio, por meio do Governo Imperial, de expedições
de reconhecimento, abertura e reabertura de caminhos de passagem e rotas
de comércio, a fim de se promover uma maior integração e comunicação
sobretudo com a Província de São Pedro, impulsionando, em simultâneo, o
avanço de frentes de povoamento sobre o território sulino e o tropeirismo,
esse último, interligando a Província de São Paulo ao oeste missioneiro da
Província de São Pedro (RODERJAN, 1991).
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Nesse contexto de múltiplas intenções depositadas acerca da ocupação
da província, é central destacar a presença de grupos sociais subalternizados,
que destoavam das intenções dos governos instituídos. Indígenas, caboclos
e quilombolas compunham o estuário dos grupos que povoavam o território
sulino, mas que se encontravam às margens da legalidade da posse da terra,
principalmente após a Lei de Terras de 1850, que excluía os referidos grupos
do processo de aquisição da propriedade.
Nas primeiras décadas do século XIX, a região sul do Brasil como um
todo se constituía em objeto de premente atenção da Coroa Portuguesa e,
posteriormente, do Governo Imperial. O Brasil Meridional, à época, compunha
uma extensa e hostil fronteira interna do território brasileiro, detentora de
vasta população indígena de diferentes etnias, em sua maioria, a kaingang,
que faziam forte oposição e resistiam aos avanços das frentes de ocupação
(LAROQUE, 2000).
Pouco a pouco, os agrupamentos indígenas passaram a ser direcionados
à região norte da província, em alinhamento à política dos Aldeamentos
Provinciais, regulamentados a partir do Decreto nº 426 de 1845; de acordo
com o referido, os aldeamentos passariam a ser constituídos na região norte
do Rio Grande do Sul, com o claro objetivo de afastar as populações nativas
dos povoados e núcleos coloniais, intuindo incutir à população indígena os
valores do trabalho produtivo e da fé cristã por meio da catequese.
Nos primeiros anos da política dos aldeamentos, o governo provincial
empenhou-se em formar e consolidar pontos de atração de indígenas em
localidades afastadas de povoados. Localidades como Nonoai, Guarita, Campo
do Meio e Pontão foram centrais até por volta de 1852 no que tange os esforços
para o aldeamento de indígenas, justamente por concentrarem grande volume
populacional nativo (AZEVEDO, 1984).
Entretanto, a falta de controle dessas populações, ao longo da década de
1850, despertaria a premência por uma solução que desse conta da situação
indígena na região, a fim de garantir, em simultâneo, a segurança das rotas
de passagem e comércio e dos povoados já existentes e permitir a criação de
novos. Nesse contexto é que o projeto de colonização militar aparece como
solução, adequando-se às possibilidades que viriam a surgir ao longo de seu
planejamento.

As estradas e rotas de comércio do norte da Província de São Pedro
Como tratamos anteriormente, a necessidade de ocupação do Brasil
Meridional, a partir de meados do século XVIII, passou a exigir o empenho
dos Governos Imperial e, posteriormente, Imperial na defesa e integração do
território, em decorrência de múltiplas disputas, sobretudo na Província de
São Pedro (GOLIN, 2014). Nesse contexto, de manutenção dos domínios e
de sua integridade, tornou-se necessário traçar novas rotas de ligação entre
as províncias, garantindo a passagem, o deslocamento, a comunicação, bem
como o comércio e o escoamento da produção.
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A instalação das frentes de expansão, a partir da segunda década do
século XIX, estivera em consonância a essa necessidade de ocupação do
território. Na concepção do governo instituído, promover o povoamento das
regiões da Província de São Pedro consideradas inabitadas, em especial a
região norte, pois realizava a ligação com o oeste missioneiro, protagonista do
comércio de muares, de onde as tropas seguiam em direção à Província de São
Paulo (RODERJAN, 1991). Em que pese consideradas inabitadas, as grandes
extensões de mata e campos da região norte da Província detinham vasta
população de indígenas, em sua maioria da etnia kaingang, que passariam
a acirrar e tornar frequentes conflitos entre esses e a frente de expansão
(BECKER, 1976).
Com o passar do tempo, novas rotas foram se constituindo em função
da centralidade do comércio de muares. Novos caminhos eram requeridos
sobretudo para o encurtamento das distâncias, melhores condições de
travessia e possibilidades de se burlar o fisco das coletorias de impostos; para
a abertura de tais rotas por entre as províncias do sul, diversas expedições
de exploração foram organizadas afim de abrir, reabrir e legitimar caminhos.
Esses, por sua vez, estabeleceriam uma nova estrutura de ocupação da região
norte da província, tendo em vista criarem as condições para o assentamento
de luso-brasileiros envolvidos na prática do tropeirismo ao passar a prover
uma dinâmica de relações econômicas, permitindo a instalação de estancieiros
na região.
Nesse sentido, com o objetivo de estabelecer nova rota de penetração
na Província, fora designado o alferes Atanagildo Pinto Martins2, que fora
integrante da Real Expedição de Conquista dos Campos de Guarapuava e
Palmas, em 1810. Em 1815, o alferes recebeu ordens de Diogo Pinto de Azevedo
para que guiasse uma expedição com intenções de criar uma rota alternativa e
que provesse algum encurtamento no caminho que conduzia às Missões.
Sob o comando de Atanagildo e guiada por indígenas kaingang que lhes
serviam também como intérpretes (RODERJAN, 1991), a expedição saiu dos
Campos de Guarapuava, no Paraná, rumando em direção ao sul, atravessando
boa parte do traçado da já existe da Estrada das Tropas. Na Província de
Santa Catarina, a expedição adentrou aos Campos Novos e, na sequência,
após atravessá-los, o leito do rio Uruguai. Para a transposição fora utilizado
um passo favorável a travessia, que ficaria conhecido por Passo do Pontão,
alcançando o norte da Província de São Pedro pelos Campos de Vacaria.
Para encaminhar-se às missões, a expedição rumou a oeste, tomando
a estrada do Campo do Meio, que atravessava o planalto rio-grandense. Três
meses após a partida, a expedição de Atanagildo chegou ao destacamento de
São Borja das Missões, concluindo o objetivo de abertura do caminho que
ficaria conhecido como “Vereda das Missões” (RODERJAN, 1991).
2

Natural da Vila de Castro (Paraná), o alferes Atanagildo Pinto Martins foi membro da
Real Expedição de Conquista dos Campos de Guarapuava. Atanagildo, em 1815, fora
incumbido de encontrar uma nova rota que ligasse a Província de São Paulo a de São
Pedro, sobretudo ao nordeste missioneiro. Ver mais em: RODERJAN, R. V. Raízes e
pioneiros do Planalto Médio. Passo Fundo: UPF Editora, 1991.
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A utilização do traçado novo, entretanto, não fora tão satisfatória como
se supunha pelas autoridades imperiais. Apesar de promover o encurtamento
das distâncias e evitar a passagem em vários rios, o caminho encontrado pela
expedição de Atanagildo mantinha grande parte do caminho antigo, não se
caracterizando propriamente como um caminho “novo” e, por esse motivo, não
sendo legitimado como caminho principal. Contudo, nas décadas seguintes à
passagem da expedição até aproximadamente meados da década de 1840, o
caminho acabaria por se consagrar como importante no desenvolvimento do
comércio de muares.
A Vereda das Missões, segundo Ecker (2016), ao longo das décadas
posteriores à passagem da expedição, passou a atrair a passagem de
tropeiros em razão das múltiplas vantagens oferecidas pela rota. Para além
do encurtamento já referido, a principal vantagem da utilização da Vereda
das Missões para as tropeadas era a de que, saídas do oeste missioneiro,
passando aos Campos de Passo Fundo e ao Campo do Meio, essas tinham a
possibilidade de direcionarem-se diretamente ao rio Uruguai, logo no êxito do
Mato Português, nas proximidades da Freguesia de Lagoa Vermelha. O trecho
alçara destaque próprio, pois, ao ser utilizado, extinguia-se a necessidade
de adentrar aos Campos da Vacaria e, por conseguinte, encontrar o posto
de arrecadação fiscal, o Registro de Santa Vitória, escusando-se assim da
necessidade de pagamento do fisco, caracterizando-se como rota clandestina
de passagem para tropeiros e comerciantes (SILVA, 2006).

O Passo e a Coletoria do Pontão
Em fins da década de 1840, em função do protagonismo da Vereda
das Missões na dinâmica do tropeirismo, essa volta a compor os planos de
integração viária para o norte da província. Atanagildo Pinto Martins, em
1847, confirmava ao Presidente da Câmara Municipal de Vereadores de Cruz
Alta que a estrada aberta por sua expedição em 1816 encontrava-se em
localidade muito superior à antiga pela Vila de Lages e, por essa razão, vinha
sendo utilizada pela maior parte das comitivas paulistas que se deslocavam
em direção à Província de São Pedro. Da mesma forma, para o explorador, o
Passo do Pontão havia se tornado a principal rota de saída do comércio de
muares da Província. Tal fato, claramente justificava o progressivo decréscimo
que vinha sofrendo a arrecadação do Registro de Santa Vitória, em razão do
desvio da rota.
Em vista da visibilidade da utilização da Vereda das Missões, o Governo
Provincial diligenciou em prol do melhoramento e legitimação do trecho. A
legitimação referida passou a ser estruturada a partir de 1848, quando se
principia o planejamento de instalação de uma nova coletoria de impostos a
ser então alocada no Passo do Pontão.3 Para a construção da nova coletoria,
o Governo Provincial designara o engenheiro belga Pierre François Alphonse
3

Relatório do Vice-presidente da Província de S. Pedro do Rio Grande do Sul Miranda Castro
apresentado à Assembleia Legislativa Provincial. 04-03-1848. Porto Alegre: Typographia
do Porto-alegrense, p. 22.
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Booth Mabilde4, a época destacado agrimensor atuante nas colônias alemãs.
Na nova coletoria provincial, seriam instalados todos os aparatos burocráticos
e funcionais para a cobrança de impostos e, em simultâneo, um quartel para a
guarnição de uma força de policiamento para a região. Ao mesmo tempo, ainda
ocorreria a abertura de uma picada que estabeleceria a ligação entre trecho
da estrada do Passo do Pontão, a zona de colonização alemã e a capital da
Província, afim de se garantir comunicação mais eficiente e o melhoramento
do escoamento da produção.
A Coletoria e o Quartel do Pontão formariam um estabelecimento só,
coeso não só na estrutura, mas também nas intencionalidades de arrecadação
de impostos, fiscalização e proteção da localidade. Ao longo do tempo a coletoria
do Passo do Pontão passaria a ficar conhecida como “Barracão”, por agregar a
Coletoria e o Quartel em uma mesma edificação.
Em função de estar presente na passagem principal utilizada pelos
tropeiros no período, a instalação da coletoria junto ao passo mostrou-se
extremamente eficaz; todavia, os grandes resultados não se manteriam por
muito tempo, sendo superados pela emergência, novamente, por novas rotas
de passagem e comércio.
A decadência da arrecadação fiscal e secundarização da Coletoria do
Pontão passaria a ocorrer ao passo que se estruturava o caminho chamado
de “Nova Vereda das Missões”, também no extremo-norte da Província. O
caminho, aberto em 1845 por uma expedição comandada pelo oficial Francisco
Ferreira da Rocha Loures, tomara forma no Passo do Goio-en, às margens do
rio Uruguai, ligando os Campos de Nonoai, da Província de São Pedro, aos
Campos de Palmas, da Província do Paraná (RODERJAN, 1991).
No que tange à intenção depositada sobre a utilização da Coletoria do
Pontão também enquanto entreposto militar, ao que parece, não se concretizara
com êxito. O destacamento de efetivos do corpo policial da Província destacados
no Quartel e Coletoria do Pontão, não alcançara grandes proporções. A falta
de efetivo, ou ainda, a ausência de grandes contingentes de militares, pode-se
conjecturar, talvez deveu-se à insuficiência de recursos para manter um corpo
de força policial distante de povoados centrais, o que certamente oneraria
significativamente a arrecadação da Coletoria.
Os gastos elevados para a construção da Coletoria do Pontão e suas
posteriores necessidades de manutenção talvez também não atraíssem
maiores dispêndios em relação ao referido estabelecimento. Da mesma forma,
possivelmente também houvesse dificuldade de se manter os militares ligados
à localidade, já que estes encontravam-se arranchados dentro da Coletoria

4

Pierre François Alphonse Booth Mabilde (1806-1892), fora engenheiro belga que radicarase no Brasil na década de 1830; atuara enquanto engenheiro agrimensor na Província de
São Pedro, realizando na abertura de estradas e junto aos núcleos de colonização alemã
na região serrana, tendo contato também com as populações de indígenas kaingang e
suas respectivas lideranças. Ver mais em: MABILDE, P. F. A. B. Apontamentos sobre os
indígenas selvagens da Nação Coroados dos matos da Província do Rio Grande do Sul –
1836-1866. São Paulo: IBRASA/Pró-memória/INL, 1983.
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cumprindo sua função de manutenção e policiamento do estabelecimento e
arredores.
Em vista da situação e da localização da Coletoria do Pontão,
intencionalidades relacionadas à estruturação de um entreposto militar
mantiveram-se. Possivelmente em razão da existência de grande contingente
de indígenas habitantes das matas da localidade, a instalação de uma colônia
militar próxima ao Passo do Pontão era intencionada no sentido de que viria
a promover a proteção dos povoados já existentes e permitiria a criação de
novos, em simultâneo à garantia de controle das populações nativas.
Dessa forma, a Coletoria do Pontão passaria a ser concebida como
ponto de apoio para a instalação de uma colônia militar em suas adjacências,
congregando a disponibilidade de soldados contratados para a campanha
contra o Uruguai e a Argentina, podendo a Coletoria vir a servir para a
residência desses soldados estrangeiros.

Uma Colônia Militar para os Brummer: as intenções iniciais
As intenções de criação da Colônia Militar de Caseros são expressas ainda
em 1852, estando intrinsecamente correlatas à Guerra Contra Oribe e Rosas
(1851-1852). O referido conflito instalara-se, como já mencionamos, entre as
forças dos ditadores Oribe, do Uruguai, e Rosas, da Argentina, em oposição ao
Império brasileiro aliado aos exércitos sublevados contra Rosas das províncias
argentinas de Corrientes e Missiones, e aos opositores uruguaios de Oribe,
encetando a disputa territorial em função do controle sobre a bacia do Prata,
interesses econômicos na região, defesa de soberania, dentre outros fatores
e aspectos presentes. Aliado aos exércitos platinos opositores aos governos
instituídos nos Estados do Prata, o Brasil mobilizou campanha no extremoSul do Império.
Na campanha do Prata, o Comando Militar brasileiro teve a oportunidade
de aumentar seu efetivo por meio da contratação de soldados estrangeiros.
O responsável pela contratação fora o Tenente-Coronel Sebastião Rego de
Barros, que se encarregara da busca por mercenários disponíveis na Europa;
o contrato fora firmado com aproximadamente 1.800 veteranos prussianos
do recém dissolvido Exército do Schleswig-Holstein5, que foram remetidos ao
Brasil para serem empregados no conflito platino (PIASSINI, 2016b).

5

Guerra entre os ducados de Schleswig e Holstein, conhecida como Primeira Guerra
do Schleswig-Holstein (1848-1851); o primeiro ducado, de maioria dinamarquesa, e o
segundo, de maioria alemã, dominado pela Coroa Dinamarquesa, entraram em conflito
em razão de problemas com a linha sucessória dinamarquesa, que instigou movimento
separatista de Holstein apoiado pela Confederação Germânica a fim de anexar o referido
ducado.
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Os Brummer6, como passaram a ser conhecidos no Brasil, tiveram
ativa participação nos fronts uruguaio e argentino, estando organizados em
batalhões de infantes, artilheiros e pontoneiros. Os Brummer, por serem
repartição especial do exército em campo, eram comandados em sua língua de
origem por oficiais alemães, distinguindo-se pela utilização do característico
uniforme germânico; quanto às especialidades desses mercenários europeus,
estava a utilização do fuzil Dreyse, típico nos movimentos de unificação
europeus, mas novidade nas linhas do Exército Imperial Brasileiro (BENTO,
2013).
O contrato estabelecido com os mercenários prussianos teria a duração
de quatro anos a partir de seu engajamento, em 1851. De acordo com Piassini
(2016b), o contrato atraíra soldados provenientes da dissolução do Exército
de Schleswig-Holstein, em situação de perseguição política entre os ducados
unificados na região prussiana. O contrato estabelecido com Rego Barros
oferecia vantagens aos que aderissem às linhas de combate brasileiras:
recebimento de soldos regulares, transporte subsidiado para o continente
americano, armamento e uniformes. Ao término dos serviços prestados
ao Exército Brasileiro, ficava estabelecido o recebimento de gratificação de
80$000, podendo, os mercenários, optarem pela possibilidade de retorno à
Europa ou de estabelecimento no Brasil, com o recebimento de concessão de
um lote de 22.500 braças quadradas (PIASSINI, 2016a).
Os lotes de terra a serem distribuídos aos Brummer, por ocasião do
término dos contratos, participariam de um novo horizonte dos projetos de
colonização de meados do século XIX. O amplo contingente de terras devolutas
do Estado, consagrado pela Lei de Terras de 1850, compunha um cenário de
fronteira interna a ser superado, justamente por ser portador de diferentes
grupos sociais que não estavam incluídos nos novos processos de aquisição
fundiária, isto é, preteridos e incapacitados de serem reconhecidos como legais
detentores de direitos sobre a terra, como indígenas, caboclos e quilombolas.
Conflitos, a exemplo, entre indígenas, caboclos, posseiros, estancieiros, são
condizentes com esta ambiência da regulação fundiária, que progressivamente
promovera a ocupação de regiões consideradas desabitadas na concepção
das instituições e das classes dominantes. Nesse sentido, de superação dos
“vazios” e supressão de conflitos em torno da ocupação do território, é que os
Brummer seriam integrados ao projeto de colonização militar que vinha sendo
desenvolvido em várias regiões do Império.
Em razão da ascendência germânica – em que pese a lacuna de
documentação e informações sobre – é possível que esta característica tenha
influenciado no primitivo planejamento da Colônia Militar de Caseros. O
6

A alcunha de “Brummer”, como supõe Piassini, deve-se, provavelmente, à associação
que os mercenários prussianos faziam entre as moedas de 40 réis que recebiam como
soldo com as moedas polonesas da Alta Silésia, chamadas por eles de “brummers”, isto é,
barulhentas. Ver mais em: PIASSINI, C. E. A participação política de imigrantes germânicos
no Rio Grande do Sul: Os Brummer Kahlden, Haensel, Koseritz e Ter Brüggen, 18511881. Santa Maria: Universidade Federal de Santa Maria, 2016. Dissertação (Mestrado
em História).
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novo projeto, entretanto, aliaria a disponibilidade dos mercenários alemães,
aos quais foram ofertados os lotes por via do projeto de colonização militar,
oportunizando a criação de um entreposto militar composto por veteranos
europeus de guerras europeias e platinas, especializados e treinados; em
específico, seria criada a Colônia Militar de Caseros – assim nominada
possivelmente em alusão à participação Brummer na guerra – destinada a
abrigar os lotes de terra concedidos os mercenários prussianos que cumprissem
os contratos.
Destarte, a Colônia Militar de Caseros fora projetada para ser edificada
às margens da Estrada das Tropas, nas adjacências da Coletoria do Pontão,
possivelmente a fim de se proteger e policiar o referido posto de arrecadação
tributária. A implantação de uma colônia militar possibilitaria a colonização
das terras onde essa fosse estabelecida, criando um entreposto militar para
resolução de conflitos internos, a serem solucionados pela força destacada
dos colonos-militares.
A questão que se tornava premente de ser controlada tomava vulto e
passara a exigir uma maior intervenção das autoridades provinciais, sobretudo
na década de 1850, fora a problemática indígena na região norte da província.
Dessa forma, a Colônia Militar de Caseros, ao ser instalada e ocupada
por soldados de elite estrangeiros, esperava-se, daria cabo ou pelo menos
arrefeceria os conflitos, assaltos e deslocamentos frequentes dos indígenas
kaingang pela região, principalmente no que tange às parcialidades que se
recusavam a permanecer assentadas nos aldeamentos provinciais.
A derrota definitiva do Exército Argentino na Guerra contra Oribe e
Rosas dera-se na Batalha de Monte Caseros, em 03 de fevereiro de 1852,
na localidade de nome homônimo, nas proximidades do arroio Moron, na
Argentina, onde se consagrara a atuação dos mercenários (BENTO, 2013).
Por ordem do Ministério da Guerra, a medição das terras a serem destinadas
aos soldados prussianos fora realizada entre os anos de 1853 e 1854, por
uma equipe de engenheiros liderados por Luiz Manoel Martins da Silva, tendo
sido demarcados “53 lotes de terra, sendo 50 de 22.500 braças, e 3 de 62.500
braças quadradas” na localidade do Pontão7, a tempo de contemplar os prazos
do contrato com os Brummer, que venceriam em 1855.
Contudo, a ocupação efetiva dos lotes pelos soldados nunca ocorrera: a
princípio, os mercenários prussianos negaram-se a aceitar os lotes coloniais
demarcados como forma de pagamento por seus serviços, visto que se
recusavam a adotar o trabalho na lavoura. É possível que o trabalho no campo
não se apresentasse como interessante aos mercenários, tendo em vista a
vasta experiência daquela legião em vários conflitos na América e Europa. A
conformidade com a vida de soldado, a proximidade com as colônias alemãs,
a instrução e o treinamento militar, provavelmente tenham coadjuvado para o
desinteresse dos mercenários prussianos em optar pelo recebimento dos lotes
coloniais demarcados.
7

Relatório do Major-Geral de Engenharia Antonio Augusto de Arruda ao Presidente da
Província João de Sertorio. Porto Alegre. 04-08-1870. AHRS. Terras Públicas. Maço 46.
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Segundo Piassini, a brevidade da Guerra do Prata em relação a duração
do contrato acabara por causar a dispersão dos Brummer pelo território sulrio-grandense; a grande maioria optou pelo recebimento da gratificação,
poucos voltaram para a Europa e muitos (e)migraram para Buenos Aires,
Montevidéu e Santa Catarina. O contingente de Brummer que afixou-se no Rio
Grande do Sul o fez nas zonas de colonização alemã, integrando-se, nessas,
na condição de artífices, comerciantes e industriais. Destaca Piassini, que
houvera distribuição de alguns lotes coloniais para os soldados prussianos na
Colônia de Santa Cruz, em 1855, na conformidade e quantidades estabelecidas
no contrato de engajamento (PIASSINI, 2016a).
A diminuta procura pelo estabelecimento nos lotes da Colônia Militar de
Caseros, possivelmente tenha causado o abandono da iniciativa de instalação
dessa colônia. Com os soldados estrangeiros preferindo apenas a gratificação
ou, ainda, o estabelecimento nas colônias alemãs da encosta da serra, o
Governo Provincial acabara não dispondo de efetivo para dar andamento ao
projeto de colonização militar junto a Coletoria do Pontão, expressando, ao
mesmo tempo, o interesse que despertava o estabelecimento dos Brummer na
região; o projeto de criação da Colônia Militar de Caseros, sem os mercenários,
fora cancelado e seria retomado apenas em fins de 1857.

A fundação da Colônia Militar de Caseros e novos direcionamentos
Após o fracasso das diligências de se tentar criar uma colônia militar
com os mercenários europeus, os planos para essa instalação tiveram de
sofrer rearticulação até serem postos em prática novamente. Não tendo
havido mínimas condições para o estabelecimento da colônia com os soldados
estrangeiros em 1855, pode-se conjecturar que o projeto de fundação de uma
colônia militar no norte da província fora abandonado ou secundarizado, pelo
menos temporariamente, pelo Governo Imperial.
As premências que motivaram em primeiro lugar a intenção de alocação
da Colônia Militar de Caseros no norte da província mantinham-se inalterados.
Sobretudo a grande concentração de indígenas kaingang e os conflitos
advindos do contato daqueles com as frentes de ocupação em franco avanço,
continuavam em curso. A incapacidade do Governo Provincial em controlar
as parcialidades indígenas que ainda conservavam aspectos de mobilidade,
ocupação e propriedade do território, suscitava contínua vigilância por parte
das autoridades locais, sobretudo em áreas próximas ao traçado da Estrada
das Tropas.
Dessa forma, ao passo que se avançava a década de 1850, pouco ou quase
nada se havia avançado em relação ao controle das populações indígenas da
região norte da província para além do Aldeamento de Nonoai. Agrupamentos
como os dos caciques Doble, Chico e Domingos são alguns dos exemplos em
destaque que se intencionou estabelecer nos aldeamentos provinciais, através
de sucessivas tentativas que pouco lograram êxito, questão essa a ser retomada
mais adiante em nossa análise.
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Nesse contexto, retoma-se o projeto de colonização militar na província.
A Colônia Militar de Caseros seria rearticulada repensada quanto aos sujeitos
que a comporiam na condição de colonos; a referida colônia militar passaria
a abrigar soldados que tivessem obtido baixa do exército brasileiro, aos
moldes de outras experiências anteriores no Brasil Império em se tratando de
colonização militar.
A criação de colônias militares, como a de Caseros, sobretudo após
1850, teve em seu âmago de intencionalidades, para além da ocupação e
proteção, regular o contingente de forças do Exército Brasileiro e como esse
se distribuía pelo território. A partir da Lei nº 648 de 18 de agosto de 1852, o
Governo Imperial determinara um novo regulamento das hierarquias e cargos
de comando militar, propondo alterações na estrutura até então vigente. De
acordo com a referida lei, a ser executada nos anos de 1853 e 1854, afixava-se
que as chamadas “forças terrestres” comporiam o efetivo corpo do exército sob
novas regulamentações; ficava determinado também, que o exército efetivo
poderia ser incrementado, por meio do recrutamento ou pelo alistamento
voluntário.
A referida lei fomentara, a princípio, a criação de colônias militares no
Brasil, sendo que, das 26 colônias criadas durante o período imperial, 16 delas
foram criadas no interregno dos anos de 1852 e 18658, como a de Caseros,
aliando, como já vimos, os interesses estratégico-ocupacionais do território e
em correspondência à necessidade de contemplar o vencimento dos prazos,
sendo acelerada a criação das colônias, a fim da distribuição dos lotes.
Nas províncias do Brasil Meridional, a experiência de fundação de
colônias militares já não era algo novo. Na Província de Santa Catarina e na
do Paraná, a Colônia Militar de Santa Thereza e a Colônia Militar de Nossa
Senhora do Jataí já existiam desde 1854 e 1855, respectivamente; já instituídas,
ambas estiveram também envoltas de um mesmo âmago de intencionalidades
– proteção dos interiores, das vias de comunicação e comércio, controle de
grupos sociais e etc. – que viriam a ser depositadas sobre a Colônia Militar de
Caseros a ser fundada na Província do Rio Grande do Sul, em 1858.

Considerações finais
A análise do contexto de criação da Colônia Militar de Caseros, no norte
da Província do Rio Grande do Sul, em meados do século XIX, faz-se intrínseca
à compreensão in loco de uma série de processos que se desenvolviam em
simultâneo na região, na província e no Brasil. Movimentos de povoamento,
racionalização, comercialização e aquisição de terras, criação de grandes
latifúndios, colonização, enfim, o desenrolar da estruturação fundiária e o
assentamento de suas bases; ao mesmo tempo, a existência e o acirramento
de conflitos entre grupos sociais diversos – indígenas, caboclos, quilombolas,
latifundiários – em torno da terra, de sua comercialização e produção sobre a
mesma.
8

Os regulamentos militares voltaram a sofrer alterações em função da eclosão da Guerra
do Paraguai, em 1865.

581

MIGRAÇÕES HISTÓRICAS E RECENTES

SUMÁRIO

Promover o arrefecimento de conflitos envolvendo diversos grupos sociais
– sobretudo os relacionados à questão indígena – e sua relação com a terra
fora, portanto, central e um dos principais fatores que motivaram a fundação
da Colônia Militar de Caseros dentre outros objetivos que compunham as
intencionalidades no entorno de sua criação.
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DINÂMICA MIGRATÓRIA ALEMÃ NO RIO GRANDE DO SUL: O LUGAR
DO AGRICULTOR FAMILIAR NESSA TRAJETÓRIA
Aline Hentz1

1. Introdução
O espaço geográfico entendido como espaço natural antropizado,
trabalhado pelo ser humano pode ser objeto de estudo na forma de paisagem,
uma vez que a mesma apresenta os elementos característicos das práticas
cotidianas dos povos que o habitam e nele vivem.
Ao observarmos a paisagem e identificarmos elementos frequentes
em determinados espaços, somos capazes de encontrar assim as marcas da
história. Estas marcas e transformações verificadas no município de São Pedro
da Serra, no Rio Grande do Sul tem sua origem na imigração alemã, que é a
etnia responsável pela maior parte do povoamento da região.
Desta forma, o presente artigo trará um breve histórico deste povoamento,
algumas particularidades da área rural, e alguns elementos encontrados na
paisagem do município, relacionados à cultura alemã e suas práticas. Também
levantará uma reflexão sobre a permanência destes elementos uma vez que
passamos por um período em que os costumes se tornam globais.

2. A origem do município de São Pedro da Serra/RS
A história de São Pedro da Serra inicia-se em 1859, quando a família
de sobrenome Kappes, de origem alemã, vinda de Petrópolis, Rio de Janeiro,
estabeleceu-se na região. Por se sentirem muito isolados mudaram-se em
1862 para o vale do Taquari, região que já contava com mais crescimento
e oportunidades, restando como legado do nome Kappesberg (morro dos
Kappes) pelo qual ainda é conhecido o município, e do qual deriva o nome
Kappesbergfest, festa bianual realizada no município.
O povoamento propriamente dito, iniciou em 1878, quando diversas
famílias de colonos provenientes de colônias próximas, mais adiantadas em
estrutura, adquiriram terras loteadas nessa região com a intenção de estabelecer
um novo povoado, então pertencente a Montenegro. O primeiro a chegar foi
Pedro Lisenfeld, inspirando a escolha do padroeiro São Pedro e do vilarejo
chamado Linha São Pedro. Desde as origens do município, a religiosidade
esteve muito presente, a capela foi erguida em 1890, representando o centro da
comunidade, acontecimentos sociais e culturais eram programados em torno
de datas santificadas. Hoje o município conta com templos de duas religiões
cristãs, Evangélica de Confissão Luterana e Católica Apostólica Romana, as
quais convivem em harmonia e integração. Cada comunidade do município
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possui seu templo e seu salão para eventos, os quais eram construídos
exclusivamente com recursos dos próprios colonos.
Em 1910 foi inaugurada a estrada de ferro que ligava Montenegro a
Caxias, e passava pela comunidade. Essa estrada possibilitou a ligação direta
e rápida com mercados consumidores e atraiu empreendedores para as vilas
que possuíam estações, impulsionando o crescimento econômico da região.
Em 1963, o município de Salvador do Sul emancipou-se de Montenegro,
incluindo a área do atual município de São Pedro da Serra. Se emancipa em 20
de março de 1992, após plebiscito (METZEN; SCHMITZ, 2000). São notáveis
as passagens exaltando as características do povo são-pedrense, afirmando
que “Povo que trabalha produz bem-estar, produz riqueza, produz progresso.
O povo de São Pedro da Serra é trabalhador, ordeiro e progressista.”(METZEN;
SCHMITZ, 2000, p. 17)
Para entender as marcas espaciais ainda presentes e confundidas com
a modernidade, é preciso elucidar, primeiramente, as raízes culturais do povo
são-pedrense.

2.1 A imigração alemã e a formação identitária
A emigração de povos da Europa no século XIX constitui o primeiro
evento para conhecermos a formação social da região em que se insere o
município de São Pedro da Serra. Diversos foram os motivos para que o governo
brasileiro incentivasse a vinda dessas pessoas. O sul do Brasil ainda era muito
despovoado na época da independência, ocupando esses territórios garantia-se
o domínio do Estado e produzia-se riqueza. Na Europa a situação econômica e
social favorecia a desesperança. Três fatores contribuíram para esse cenário.
O primeiro foi a Revolução Industrial, onde a máquina substituiu a mãode-obra artesanal ocasionando desemprego. O segundo foram as inovações
sanitárias que proporcionaram a redução do número de mortes por doenças,
ocasionando em explosão populacional. O terceiro, e não menos importante,
foi o descontentamento decorrente de serviço militar obrigatório ao longo de
diversas guerras do início do século XIX2, quando eram chamados jovens que,
quando não morriam, retornavam mutilados. Esses três fatores levaram a
situações de fome e miséria em considerável parte da população.
A imigração alemã se deu em diferentes fases, dependendo das
circunstâncias políticas, a partir de 1824. Esteve estreitamente ligada ao
processo de colonização baseado na pequena propriedade. A autora Giralda
Seyferth realizou extensos estudos a respeito da etnicidade e identidade
teuto-brasileira, para compreendermos melhor a realidade cultural e social do
município de São Pedro da Serra.
A identidade étnica teuto-brasileira surgiu em meio ao processo histórico
de colonização, tornou-se expressão da consciência coletiva a partir desse
processo e também ajudou a preservá-la. A reflexão que apresentamos é
2

Invasões napoleônicas, conflitos pela unificação dos reinos, entre outros.
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baseada em estudos de Seyferth (1994) e Metz &Schmitz (2000) enfatizam o
isolamento em que viviam as primeiras famílias o que ajudou na formação de
algumas características sociais da população do município. Em meio à mata,
muitas vezes não havia estrada, comércio ou igreja, tanto menos escola ou
hospital. Tudo foi pouco a pouco construído pelas mãos dos próprios colonos,
primeiramente igrejas e escolas, com função importantíssima de garantir que
as pessoas mantivessem seus costumes e educação. Mais do que um local de
culto espiritual as igrejas eram o centro de onde emanavam os discursos de
valores considerados fundamentais na cultura alemã, assim se preservaria
e refletiria uma vida semelhante à da Alemanha. Na construção da nova
sociedade, os imigrantes alemães procuraram reproduzir as instituições que
preservassem sua cultura, seus costumes. As principais são a escola, igreja,
família e sociedades recreativas.
Conforme Tuan (1980) a consciência do passado é um fator importante
no sentimento positivo pelo lugar. As construções e o arranjo da propriedade
da terra como os ancestrais faziam remetem a uma história, e essa história,
conforme o autor, é responsável pelo amor à terra natal. Esse sentimento
guiou a organização familiar, social e material das comunidades de imigrantes
durante várias gerações.
A ligação que expressavam com o Brasil se dava apenas no âmbito civil,
respeitando as leis brasileiras e pagando os tributos, mas não havia intenção
de adquirir ou viver uma diferente cultura. Diversos discursos colhidos por
Seyferth (1994) assinalam que, na opinião dos imigrantes, os brasileiros não
eram uma nação, não havia nada de peculiar, não havia tradição que pudesse
ser passada pelas gerações. Tratava-se de um povo sem raízes, disperso e sem
objetivos. Os casamentos interétnicos eram desestimulados, e havia somente
relações comerciais travadas com outras etnias, contribuindo para que a
cultura fosse repassada às novas famílias.
O desenvolvimento das instituições garantia que as novas gerações
crescessem aprendendo os costumes e reproduzissem os valores que não
somente ditavam condutas de comportamento, mas também garantiam que o
sistema se reproduzisse. O isolamento perante outras culturas era desejável.
Outras etnias europeias foram pouco a pouco aceitas, desde que apresentassem
ideologia semelhante em relação ao trabalho, à família e ao respeito pela
igreja. Assim italianos, poloneses, entre outros, conviviam harmonicamente
em comunidades alemãs.
O debate sobre a formação identitária desses grupos sociais levou à
constatação de que existem alguns critérios utilizados pelos colonos alemães
e seus descendentes para distinguirem-se da população brasileira. Conforme
Seyferth (1981) o primeiro critério é racial, embora hoje o termo seja alvo de
críticas e evitado, nesta obra ele quer significar que o descendente de alemães
deve ter “sangue” alemão. O segundo critério é usar a língua alemã. E como
terceiro critério se refere “as coisas do espírito” (SEYFERTH, 1981, p. 155)
como o uso da língua alemã, pensar, viver, ter hábitos, costumes, energia e
ideais germânicos. Entre esses, porém o que se sobressai é o uso da língua
alemã, uma vez que foram encontradas pessoas de outros países, ou seja, não
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possuíam sangue alemão e nem o “espírito alemão”, mas que se comunicavam
no idioma alemão e eram completamente aceitas na comunidade.
O fato de haverem pessoas oriundas de diferentes regiões da Alemanha,
que se unificou em 1870, fez com que dialetos fossem fundidos. Essas diferenças
regionais da Alemanha não prejudicaram a formação das comunidades e
instituições, pois não havia um sentimento territorialista de identificação
com sua região na Alemanha, o que importava era ser pertencente à nação
alemã. Além disso, no contato com o novo ambiente ocorreram mudanças
praticamente inevitáveis, como por exemplo o idioma, que nas colônias alemãs
não era mais o alemão, mas sim o teuto-brasileiro. Seyferth sintetiza a forma
como os imigrantes alemães forjaram sua vida e organização:
O uso cotidiano da língua alemã, a organização escolar comunitária ou
religiosa (com ensino de alemão), todo o complexo econômico e social
originado da colonização baseada na pequena propriedade familiar
policultora – para citar apenas algumas características – são anteriores à
emergência da etnicidade, que reificou uma “cultura germânica” pretendida
pelos imigrantes e seus descendentes, dando ao isolamento (geográfico/
político) um caráter ideológico justificativo de limites étnicos (SEYFERTH,
1994, p. 14).

Assim, a importância da língua alemã, e mesmo das instituições sociais
organizadas pela comunidade, foi favorecida pelo isolamento em que viviam
nas distantes colônias e serviu de justificativa para prosseguirem cultivando
e reproduzindo costumes.

2.2 A agricultura familiar no município
Desde quando chegaram da Europa, os agricultores imigrantes alemães
receberam ou adquiriram o território que hoje forma o município de São Pedro
da Serra, o qual estava dividido pelo Estado ou por proprietários particulares
em pequenas propriedades, as quais eram exploradas pela família. Os produtos
comercializados se constituíam basicamente nos excedentes da produção de
subsistência, milho, trigo, bovinos, suínos, e seus derivados como linguiça e
banha.
Os agricultores também eram artesãos, confeccionando utensílios para
o trabalho, utilizando recursos da natureza como fibras, vimes, madeiras,
palhas. Em locais propícios, com rodas de água, alguns agricultores montaram
moinhos para descascar e moer grãos. Esses conhecimentos foram trazidos
pelos antepassados que procuravam reproduzir na nova terra uma organização
semelhante àquela que tinham no local de origem. A distância de cidades
desenvolvidas também favorecia a autossuficiência.
Os imigrantes alemães contribuíram para a implantação da agricultura
familiar no sul do Brasil, trazendo incorporado aos seus projetos a centralidade
ética do trabalho, o que, conforme Gehlen (2006), constitui na principal
diferença dos nacionais, caboclos ou indígenas. Isso também explicaria
parcialmente os grandes contrastes do meio rural e mostra seus limites e
potencialidades.
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Com o crescimento das famílias e a inviabilidade de todos se sustentarem
na mesma propriedade herdada dos pais, alguns jovens foram obrigados a
partir em busca de trabalho. Por volta da década de 60e 70 do século XX, se
dirigiram em direção a cidades de importância regional como São Leopoldo,
Novo Hamburgo, mas em especial para a capital, Porto Alegre. Encontram
empregos na indústria e serviços. Hoje alguns destes antigos moradores
retornam para aproveitar a aposentadoria, estabelecem residências em
terrenos ou pequenos sítios em busca de qualidades que não se encontram
mais em grandes centros urbanos.
A revolução verde também teve seus efeitos na região, mesmo não sendo
propícia a intensa mecanização e monoculturas devido ao relevo acidentado
de encosta. Os maiores efeitos se deram na utilização de agrotóxicos nas
lavouras.
A mecanização se deu lentamente, substituindo aos poucos os arados e
carroças tracionados por juntas de bois, os quais eram eficientes nos terrenos
acidentados.
Os efeitos da revolução verde, foi mais um fator que levou muitas
famílias a desistirem da atividade agrícola. A impossibilidade de competir com
os grandes produtores de grãos, que provocavam a redução dos preços com
suas grandes produções, a desvalorização em geral do produto agrícola, o
aumento de insumos adquiridos externamente foram onerando cada vez mais
o pequeno agricultor. Descapitalizada, sem recursos para modernização, sem
políticas públicas de atenção a este segmento da agricultura a população rural
foi procurando outras alternativas, abandonando ou aderindo a pluriatividade,
conciliando emprego urbano com a manutenção de parte da terra.
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Figura 1 - Mapa da área urbana e rural de São Pedro da Serra, 2008

Fonte UNIVATES, 2008.

A estrutura fundiária do município está baseada na pequena propriedade
e uma grande quantidade de minifúndios. Chama a atenção de que 94%
das propriedades possuem menos de um módulo fiscal (18 ha), mostrando
a predominância de pequenas propriedades. Ainda mais expressivo é o fato
de que 62% possuem até 10 ha, caracterizando número muito expressivo de
minifúndios (INCRA, 2013). É uma realidade que mostra poucas alternativas
de inserção em uma agricultura empresarial de grande capital. A tabela a
seguir mostra a distribuição fundiária de São Pedro da Serra, onde fica bem
evidente a predominância de pequenas propriedades:
Tabela 1 - Distribuição fundiária em São Pedro da Serra
Tamanho das propriedades (ha)

Quantidade de propriedades(un)

0,1 - 5

133

5,1-10

133

10,1 - 20

69

20,1 - 25

7

25,1 - 30

6

30,1- 35

3

Fonte: INCRA, 2013.
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Esses dados demonstram a perspectiva de uma agricultura que encontre
soluções de atividades para geração e renda em pequenas áreas, concomitante
à atividades não agrícolas, pluriativa, de valorização do produto agrícola
beneficiado ou processamento do mesmo. Estímulo à criação de cooperativas,
associações para facilitar a inserção no mercado e agregar valor.
Nas famílias que permanecem na agricultura, modernizando a produção
e procurando alternativas, as principais atividades são a produção leiteira,
silvicultura e produção de carvão vegetal. Nos últimos anos têm surgido
investimentos no cultivo de frutas para venda in natura, para indústrias de
conservas, compotas e schmiers (geleias) da região (PREFEITURA MUNICIPAL
DE SÃO PEDRO DA SERRA, 2012).

2.3 A tradição familiar
A tradição nas relações familiares se expressa no meio rural através
das diferentes redes de relações. Desde as práticas agrícolas que tinham suas
técnicas transmitidas de geração em geração até o cotidiano permeado dessas
relações de trabalho, o que gerava um vínculo muito grande entre trabalho,
cultura e relações interpessoais.
Alguns aspectos ainda são visíveis na paisagem, como as residências
com jardins e hortas, as taipas de pedra antigas.
Figura 2 - Residência, construída pelo avô e preservada como moradia pela
família Vrielink.

Fonte: acervo da autora, novembro de 2013.
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Ainda encontram-se na região muros de pedra, denominados taipas,
construídos há várias décadas para delimitar a área de criação das varas de
porcos, alimentando-se de vegetais existentes no cercado ou trazidos pelos
agricultores, além de grãos colhidos na propriedade.
Figura 3 - Muros de pedras, chamados taipas, onde os porcos ficavam presos.

Fonte: acervo da autora, novembro de 2013.

3. Cultura e Relações comunitárias
A cultura presente na região tem grande contribuição da etnia alemã.
Como vimos, era muito importante nos primórdios da instalação das colônias
que se construíssem as instituições que poderiam garantir a preservação da
cultura e costumes.
A igreja era construída com recursos e mão-de-obra da comunidade,
contando com doações. A escola era construída em terreno cedido por um
colono, e normalmente o professor era um agricultor com formação básica,
pago pelos pais das crianças que frequentavam. Também a construção de
um salão para eventos da comunidade era decidida, planejada e seus custos
pagos pela comunidade.
Os idosos comentam sobre essas práticas, que, pra eles, eram muito
naturais. Hoje comentam que o governo faz tudo com dinheiro público, mas
que na época não existia essa presença próxima. A comunidade envolvida nos
eventos e na organização dessas entidades formava um ambiente propício
para a reprodução dos valores conhecidos, dando identidade a essas pessoas
na medida em que fazem parte da construção de elementos que garantem sua
forma e continuidade.
Baumann (2003) traz em sua obra reflexões acerca da comunidade que
se fazem pertinentes na atualidade em que tudo parece difícil de analisar
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claramente. Para ele a individualidade advinda do moderno capitalismo
possibilita que cada pessoa forme sua identidade de acordo com as diversas
características presentes à sua escolha. Isso vai contra o entendimento de
comunidade, que passa pelo sentimento de pertencimento a um grupo com
características estabelecidas e que devem ser seguidas por todos os integrantes.
São características elaboradas em conjunto e vividas em conjunto.
Observa-se na paisagem mudança das formas e das funções dos lugares
e das construções. Um exemplo claro, entre tantos que foram observados,
na figura a seguir onde há uma casa antiga preservada, o telhado do lado
esquerdo serve de proteção ao equipamento usado para levar até as lavouras
os dejetos acumulados nas esterqueiras da pocilga, onde servirão de adubo.
Na extrema direita as rodas de carroça antiga servem de decoração no jardim.
Figura 4 - O novo e o antigo se fundem nas formas e nos usos.

Fonte: Acervo da autora: novembro de 2013.

4. Conclusões
As observações realizadas no município de São Pedro da Serra
demonstram diversas situações onde se verificam na paisagem as marcas
culturais da imigração alemã. Embora seja cada vez mais frequente a inserção
de práticas globais na escala local, não se pode dizer que os velhos costumes
tenham sido esquecidos.
Novas práticas se fazem presentes na vida do agricultor deste município,
distanciando-o de atividades que eram de seu cotidiano. Novos hábitos
alimentares, de relacionamento na comunidade. Entretanto, apesar de se
verificar forte inserção de um conjunto de ideias de modernidade e consumo
pôde-se perceber as marcas das práticas trazidas pelo migrantes. Alguns
objetos, ferramentas, construções podem ganhar novas funções, uma vez que o
cotidiano das práticas modificou-se e não mais se realizam aquelas atividades
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para sobrevivência e costume, de qualquer forma permanecem alguns hábitos
e novas funções para os mesmos objetos e espaços.
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A FIGURA DO INDÍGENA EM O CONTINENTE, DE ÉRICO VERÍSSIMO
Ana Emília Klein1
Raiana Jasper
Rosiene Almeida Souza Haetinger2

1 INTRODUÇÃO
A figura do indígena é, ainda hoje, pouco explorada na literatura sul-riograndense se comparada às pesquisas em torno de outras etnias e culturas,
como é o caso dos imigrantes alemães e italianos. No entanto, o índio está
presente já nas primeiras manifestações literárias brasileiras, ou seja, desde
A Carta, de Pero Vaz de Caminha, e outros cronistas da época. Vale ressaltar
que, nessas obras, todavia, o índio era apenas referência, objeto de descrição
dos viajantes.
Já no século XVIII, através da poesia épica de Basílio da Gama, O
Uraguai, o índio finalmente é personagem de uma narrativa. Porém, apenas
Sepé Tiaraju, mesmo que romanceado, recebe voz, de modo que a cultura
indígena não é retratada, de fato. Dessa forma, o indígena permaneceu como
secundário na literatura, embora fosse usado pelos escritores para conferir
beleza, misticismo e certo espírito de nacionalidade ao texto literário.
A distorção e o apagamento da cultura indígena, portanto, aconteceram
com frequência na literatura brasileira. Na tentativa de apresentar a origem
do povo brasileiro, os escritores subverteram os costumes dos nativos, como
é o caso de O guarani, de José de Alencar. Na obra, o autor retrata o índio
com uma roupagem de cavaleiro medieval, herança do ideal europeu, que, por
muito tempo, foi o centro da literatura no Brasil.
Contudo, a obra de Erico Verissimo, O Tempo e o Vento, especialmente
em O Continente, mostra uma visão mais próxima da realidade do indígena.
O autor narra a formação da família Terra-Cambará, cuja base está em Pedro
Missioneiro, índio mestiço que nasceu nos Sete Povos das Missões. Ao contrário
de outros escritores, Verissimo soube fugir do estereótipo e do superficial,
retratando um índio complexo, mais próximo da realidade.
Diante disso, pretende-se verificar, na obra supramencionada, o modo
como está representada a figura do indígena em relação ao processo de
formação do estado do Rio Grande do Sul, tanto no que concerne à cultura
quanto ao que se refere à força de trabalho. Além disso, será analisada a
participação do índio na gênese do gaúcho.
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2 O INDÍGENA: ACEPÇÕES HISTÓRICAS E FILOSÓFICAS
Por muito tempo, e ainda hoje, o indígena é apagado da história do
Brasil. Pouco se sabe da etapa pré-histórica das populações nativas, já que
os registros passaram a ser realizados quando ocorreu a descoberta do Novo
Mundo pelos europeus. Além disso, o comportamento dos indígenas, relatado
por viajantes, foi estudado e interpretado por filósofos e políticos europeus,
com o objetivo de analisar a natureza humana.
Nesse sentido, os próximos tópicos abordarão, de forma breve, o contato
dos nativos com os colonizadores europeus e o mito do bom selvagem, pensado
por Rousseau. A revisão desses aspectos teóricos é importante para a posterior
análise das personagens indígenas, Pedro Missioneiro e Sepé Tiaraju, da obra
de Erico Verissimo.

2.1 O índio no período colonial sul-rio-grandense
A narrativa acerca do período colonial brasileiro inicia, geralmente, com
a dominação europeia. No caso do Rio Grande do Sul, o processo de ocupação
da região e demarcação de fronteiras lideradas pelas expedições portuguesas e
espanholas, bem como a rivalidade entre as duas nações europeias, resultaram
em conflitos entre os colonizadores e os nativos.
Inicialmente, os índios encontrados nos pampas lutavam pela
delimitação de seus territórios. Enquanto os Charrua “moravam mais para o
oeste, ocupando ambas as margens do Rio Uruguai e tiveram maior contato
com o colonizador espanhol”, os Minuano “se localizavam mais para leste, nas
áreas irrigadas pelas lagoas dos Patos, Mirim e Mangueira, com extensão até
as proximidades de Montevidéu; tiveram maior contato com os portugueses”
(BECKER apud LAROQUE, 2011, p. 17). Entretanto, conforme Laroque
(2011), as ocupações dos colonizadores acabaram por empurrar as aldeias
indígenas para o interior, onde os recursos de sobrevivência eram escassos e
as guerrilhas com povos inimigos se tornaram mais constantes. Dessa forma,
através das grandes batalhas travadas, o espaço indígena acabou por reduzirse.
Já os Guaranis, maior população indígena do estado, foram acometidos
pelas missões jesuíticas, outra consequência da colonização europeia no RS.
Os Guaranis, segundo Laroque (2011), desenvolveram a pesca, a caça, a
coleta e a horticultura, mas foram ameaçados pelas investidas dos espanhóis.
Numa tentativa, inicialmente falha, de conter os ânimos dos Guaranis, os
colonizadores recorreram à religião, conforme afirma Laroque (2011, p. 24):
No início do século XVII, os administradores espanhóis resolveram chamar
primeiramente os franciscanos e depois os padres da Companhia de Jesus
para que, por meio do atendimento religioso, pudessem acalmar os indígenas
encomendados ou não. Os jesuítas, em um primeiro momento, opuseram-se,
mas acabaram por obedecer às orientações da Coroa espanhola. Inicialmente
trabalharam junto ao Guarambaré, Ipané e Guayrá, onde perceberam a
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inadequação do modelo missionário até então empregado (LAROQUE, 2011,
p. 24).

Assim, os jesuítas, ao perceberem a ineficácia do sistema aplicado,
sugeriram que “os índios a serem catequizados deveriam ser organizados
em povoações concentradas, livres dos fazendeiros espanhóis, e que só
dependessem do Rei” (LAROQUE, 2011, p. 24), isto é, o modelo denominado
Missão/Redução.
Os portugueses, do mesmo modo que os espanhóis, buscavam
expandir seus territórios, porém, segundo Laroque (2011), através da frente
bandeirante. Tal frente buscava mão de obra indígena para o trabalho escravo
nas lavouras de cana-de açúcar, de forma que passaram a invadir as missões
jesuíticas mais a Leste. Conforme essa frente evoluía, algumas reduções iam
sendo destruídas. Anos mais tarde, ao final do século, XVII, quando os padres
jesuítas retornaram à região missioneira, encontraram o gado solto, vivendo de
maneira selvagem, e passaram a reconstruir alguns dos povoados e construir
novos, criando, assim, os Sete Povos das Missões (LAROQUE, 2011).
Vale ressaltar que, segundo Flores (1994), a visão dos índios como
crianças ingênuas era comum entre os missionários, cuja preocupação não era
a de conhecer a cultura indígena, mas sim fazer com que fossem abandonados
os costumes antigos, como a antropofagia, a poligamia e a bebedeira. Ademais,
durante o período dessa experiência missionária de catequização, os povoados
missioneiros apresentaram forte desenvolvimento econômico e social, além de
uma interessante mestiçagem cultural. Isso porque os Guaranis, “originalmente
ágrafos, apropriaram-se da leitura e da escrita, reinterpretando o mundo a
partir da mescla com os valores ocidentais expressos no cristianismo” (KÜHN,
2011, p. 13). Laroque (2011) explica que a configuração desses povos passou
a ser voltada a servir à Coroa espanhola e Roma, tendo autonomia política e
econômica.
Essa autonomia, por sua vez, em termos de relações internacionais
europeias, acarretou-lhes antipatias e animosidades; motivos que
esclarecem porque, em 1750, com a assinatura do Tratado de Madrid, a
Espanha pretendeu entregá-los aos portugueses, em troca da Colônia do
Sacramento. Os indígenas Guarani, mesmo com a aliança com os espanhóis
em curso avaliando a situação, decidiram que não deixariam o território.
Isto automaticamente significava o rompimento da aliança e a deflagração
de guerra aos espanhóis e portugueses (LAROQUE, 2011, p. 27).

Conforme Schmitz (apud LAROQUE, 2011), alguns desses indígenas,
que não haviam deixado o território, acabaram por integrar novas aldeias ou
servir de peões em fazendas, como é o caso de uma das personagens analisadas
neste artigo, o Pedro Missioneiro.

2.2 O mito do bom selvagem
As reflexões acerca da natureza humana produziram inúmeras obras por
toda a Europa durante a Idade Moderna, em que os filósofos discutiam se o
homem é bom ou mau por natureza. Locke e Hobbes, por exemplo, acreditavam
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que o homem precisava ultrapassar o estado de natureza para atingir um nível
civilizado, evolução que aconteceria por meio da imposição de limites e regras
acordados entre os indivíduos da comunidade a que pertencem. O estado de
natureza era considerado, portanto, um estágio de selvageria, cujos aspectos
negativos prejudicavam ou, até mesmo, impediam a vida em sociedade. Dessa
forma, era apenas o momento que antecedia o avanço para uma fase mais
humanizada (LEOPOLDI, 2002).
Entretanto, o suíço Jean-Jacques Rousseau defendeu que o homem é bom
por natureza, mas a convivência em sociedade causa sua degradação moral.
O filósofo, aludindo às qualidades superiores que, segundo ele, manifestavam
os indivíduos que viviam no estado de natureza, considerava o ambiente
favorável à sobrevivência humana. Entretanto, ao serem coagidos para a vida
em sociedade, eram deturpados “pelas próprias consequências negativas que
brotam irremediavelmente da convivência social” (LEOPOLDI,2002, p. 163).
Concluamos que, errando nas florestas, sem indústria, sem palavra, sem
domicílio, sem guerra e sem ligação, sem nenhuma necessidade dos seus
semelhantes, assim como sem nenhum desejo de os prejudicar, talvez
mesmo sem jamais se reconhecerem individualmente, o homem selvagem,
sujeito a poucas paixões e bastando-se a si mesmo, tinha somente os
sentimentos e as luzes próprias desse estado; que não sentia senão as suas
verdadeiras necessidades, não olhava senão o que acreditava ter interesse
de ver; e que sua inteligência não fazia mais progressos do que a sua vaidade
(ROUSSEAU, 1994, p. 162).

Nesse sentido, o filósofo apoiava a organização social e os costumes
indígenas, que não teriam sido corrompidos pela sociedade. No entanto, esse
entendimento era dual em alguns casos, como aparece no relato de Pero Vaz
de Caminha ao rei de Portugal sobre o achamento do Brasil. Na carta, podese perceber uma admiração em relação ao povo indígena e seus costumes, ao
mesmo tempo em que são julgados como “atrasados”.
Entre todos estes que hoje vieram, não veio mais que uma mulher moça, a
qual esteve sempre à missa e a quem deram um pano com que se cobrisse.
Puseram-lho a redor de si. Porém, ao assentar, não fazia grande memória
de o estender bem, para se cobrir. Assim, Senhor, a inocência desta gente é
tal, que a de Adão não seria maior, quanto a vergonha (CAMINHA; ÁGUAS,
[1987], p. 96).

Dessa forma, ainda que o cenário fosse encantador e o índio visto como
inocente, os colonizadores não aceitaram os costumes dos nativos e impuseram
a cultura europeia e a catequização, como comprova a história. Vale ressaltar,
também, a visão de Torresini (1994, p. 89), que afirma que
Quando os indígenas apresentam-se hostis eles são tratados por selvagens,
bugres, facínoras. Por outro lado, quando aceitam a política de aldeamentos,
o sedentarismo, a catequese e os presentes enviados pelo governo provincial
e adotam uma atitude de docilidade, eles transformam-se em índios,
indígenas ou em importantes ‘restos dos primeiros habitantes de nosso país’
(TORRESINI, 1994, p. 89).
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Isto é, a visão do “bom selvagem” ou do “mau selvagem” para os
colonizadores esteve diretamente ligada com a ideia de que o indígena poderia
representar uma ameaça para o processo de estabelecimento de uma sociedade.
Assim, o domesticável era glorificado, já o indomável era motivo de rejeição e
opressão (TORRESINI, 1994).
Diante destes conceitos, pretende-se, com este artigo, analisar as
personagens de Erico Verissimo, Pedro Missioneiro e Sepé Tiaraju, a fim de
verificar com o autor retrata os indígenas na obra O Tempo e o Vento.

3 O INDÍGENA EM O CONTINENTE
O Continente é o primeiro tomo da trilogia O Tempo e o Vento, escrita e
publicada entre os anos de 1947 e 1962. A narrativa reúne os duzentos anos
de História do Rio Grande do Sul, bem como a trajetória da família TerraCambará, “desde sua origem ou instalação no território do Continente de São
Pedro até a conquista da hegemonia política sobre Santa Fé” (ZILBERMAN,
1986, p. 71).
Como a pretensão do artigo é de analisar a figura do índio na obra, foram
escolhidos os capítulos “A fonte” e “Ana Terra” para o estudo, uma vez que
tratam do nascimento e infância de Pedro nas Missões e do relacionamento dele
com Ana Terra, respectivamente. Também se encontram, nesses episódios,
referências ao Sepé Tiaraju, guerreiro e chefe indígena dos Sete Povos das
Missões, que liderou uma revolução contra o Tratado de Madri com o objetivo
de evitar que a região passasse ao domínio português.

3.1 Sepé Tiaraju
Conforme a bibliografia de Sepé (CÂMARA DOS DEPUTADOS, 2010), os
Guaranis iniciaram sua resistência às investidas espanholas e portuguesas
quando esses colonizadores buscavam mandá-los embora, ao que Sepé
respondera que as terras os pertenciam e que somente Deus ou o arcanjo
São Miguel poderiam tirá-los delas. Então, sob a liderança de Sepé Tiaraju,
os Guaranis passaram a lutar, não somente por suas terras, mas pela sua
liberdade. Após a morte de Tiaraju, em 1756, os colonizadores obtiveram
sucesso ao massacrar boa parte da tropa Guarani; os demais fugiram para a
outra margem do Rio Uruguai, abandonando as Missões em ruínas.
Os sobreviventes, apesar de já não terem mais pelo que lutar, mantiveram
na memória o que Sepé realizou como líder contra a opressão colonizadora. Tal
adoração resultou em uma cidade gaúcha chamada São Sepé, o que também
remete à visão santificada que os Guaranis possuíam de seu líder (CÂMARA
DOS DEPUTADOS, 2010).
Atualmente, alguns descendentes do povo Guarani ainda tentam manter
a cultura do povo, vivendo em comunidades onde a língua e a mística são
preservadas. Porém, outros descendentes diretos de Tiaraju não parecem
perceber a grandiosidade do líder missioneiro e de sua extrema importância
na história gaúcha (CÂMARA DOS DEPUTADOS, 2010). Hoje, a figura do
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herói missioneiro é mais lembrada em movimentos que buscam a igualdade
da população menos abastada.
Sepé Tiaraju ou São Sepé, teimosamente e cada vez com mais força, revive
nas organizações populares e nas lutas por terra, casa, pão, emprego, saúde,
educação. Revive na mente e nas ações de todos aqueles que pleiteiam um
outro mundo, que acreditam em uma Terra sem Males, em uma Pátria sem
Males (CÂMARA DOS DEPUTADOS, 2010, p. 33).

O líder Guarani escreveu a história do povo como guerreiro e permanece
lutando por isso mesmo após sua morte. Sepé Tiaraju é o modelo de herói
indígena, pois se impôs e lutou, tal modelo serviu e ainda serve como exemplo
para os romances em que os personagens índios, como Pedro Missioneiro, de
O Continente, também desempenham, de certa forma, o papel de herói.
Na obra O Continente, Sepé aparece como o líder que era e, ainda, é
imposta a ele a imagem de pai diante de Pedro Missioneiro. De acordo com Aal
(2014, p. 26):
Em suas visões relacionadas ao pai, Pedro diz sair voando num cavalo branco
com a Virgem em direção ao Rio Grande de São Pedro, onde o vê. Fica claro
na descrição do pai que a imagem dada a ele é relacionada ao personagem
Sepé. Pedro imagina o pai da seguinte maneira: ‘É um guerreiro como o
nosso alferes real. Tem um chapéu de dois bicos com penachos coloridos...
E pistolas... e um cavalo com arreios de prata e ouro’ (VERÍSSIMO, 2013, p.
62). Diz saber que o guerreiro é seu pai porque Nossa Senhora lhe diz (AAL,
2014, p. 26).

Nesse sentido, ainda que não apareça como uma personagem central
da narrativa, Verissimo confere ao líder indígena características percebidas a
partir de outras personagens, como é o caso do padre Alonzo, que convive com
o guerreiro e o analisa:
Desde o primeiro momento o corregedor José Tiaraju se erguera como
um chefe natural daqueles guerreiros indígenas. Alonzo nunca chegara a
penetrar bem a alma daquele belo homem de rígida postura marcial, parco de
palavras e de gestos. Não estava Sepé entre os índios que revelavam vocação
para a música, para a escultura, para a pintura ou para a dança, mas
possuía evidentemente outros talentos. Sabia ler e escrever com fluência,
tinha habilidade para a mecânica e conhecia a doutrina cristã melhor que
muitos brancos letrados que se jactavam de serem bons católicos. Ninguém
melhor que ele domava um potro ou manejava o laço; poucos podiam
ombrear com ele no conhecimento e trato de terra; e aquela guerra mostrara
que ninguém o suplantava como chefe militar e guerrilheiro (VERISSIMO,
2002, p. 76).

Enquanto que Alonzo pretende examinar Sepé do ponto de vista
psicológico e entender o seu prestígio na comunidade indígena, Pedro o percebe
como um ídolo, uma visão mágica de herói: “visto do ponto de vista psicológico,
o corregedor é um índio responsável e atilado, um líder consciente. E, se
Sepé ganha um rico e envolvente colorido, por parte de Pedro, ele cresce em
dimensão humana sob a ótica do autor” (CARINGI, 1981, p. 106). As aventuras
envolvendo Sepé Tiaraju contadas nas Missões demonstram sua coragem,
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inteligência e, sobretudo, humildade. Essas características permitem que o
líder indígena auxilie na organização da comunidade e seja capaz de negociar
com os colonizadores. Além disso, Pedro lhe atribui elementos mágicos, como
o lunar que Deus teria colocado na testa do guerreiro.

3.2 Pedro Missioneiro
Pedro Missioneiro, juntamente com o Capitão Rodrigo, é o início de tudo,
mais do que a origem da família Terra Cambará, ele representa a formação do
gaúcho. Pedro nasceu em 1745, de uma índia que não pertencia à redução dos
Sete Povos das Missões, mas acaba dando à luz próximo à redução Guarani.
O autor não deixa claro quem é o pai da criança, mas suspeita-se que seja um
bandeirante paulista, já que o menino apresenta a pele mais clara que a da
mãe e o padre Alonzo exclama: “Aqueles malditos vicentistas!” (VERISSIMO,
2002, p. 56) ao ver a criança.
O capítulo “A fonte” narra, portanto, a infância de Pedro Missioneiro,
desde seu nascimento até a fuga durante a guerra. Durante seu período nas
Missões, Pedro recebeu cuidados da família de um cacique e foi educado pelo
seu padrinho, o padre jesuíta Alonzo. O menino era muito ativo e inteligente,
aprendeu castelhano e um pouco de latim, além de ter paixão pela música:
[...] Aos oito anos sabia ler, escrever, fazer contas, e, além do guarani, falava
espanhol e podia ler com relativa correção alguns textos em latim. Era
um menino mais alto que o comum dos índios da sua idade, tinha a pele
trigueira, os cabelos pretos e lisos, olhos escuros e meio oblíquos, nariz fino
e reto, e boca rasgada (VERISSIMO, 2002, p. 62).

Além disso, Pedro possui uma admiração muito grande por Sepé Tiaraju.
Ao ver o punhal do padre Alonzo, o menino encanta-se e sente o desejo de um
dia ser guerreiro, tal como Sepé.
Sempre que podia, Pedro entrava furtivamente na cela do padre, tomava o
punhal nas mãos, acariciava-o, experimentava-lhe a ponta, punha-o na cinta
e imaginava-se um guerreiro como o corregedor, o alferes real Tiaraju, que
era o homem que ele mais admirava na redução. Gostava de vê-lo empunhar
o arco e frechar aves em pleno voo, dar tiros de mosquete, manejar a lança
montado num cavalo a todo o galope, e gritar ordens para os soldados [...]
(VERISSIMO, 2002, p. 67).

Foi também em relação a Sepé Tiaraju que Pedro Missioneiro teve uma
de suas visões. Inicialmente, o menino afirmava, sem obter muito crédito do
padre Alonzo, que via Nossa Senhora, a quem, mais tarde, passou a chamar
de mãe e de rosa mística. Além disso, o menino foi capaz de prenunciar a
morte do líder indígena quando este saiu para lutar com o exército inimigo.
[...] E quando o Cap. Sepé montou a cavalo e desapareceu com seus homens
na encosta do outeiro, Pedro puxou a manga da roupeta do padre e disse:
— O Cap. Sepé não volta mais.
Alonzo lançou um olhar de censura para o menino e murmurou:
— Não digas uma coisa dessas! (VERISSIMO, 2002, p. 75).

600

MIGRAÇÕES HISTÓRICAS E RECENTES

SUMÁRIO

O Tratado de Madri, assinado em 1750, que passava os Sete Povos das
Missões ao domínio português, culminou na Guerra Guaranítica. Isso porque
os indígenas se recusaram a abandonar as terras e entraram em conflito com
o exército espanhol e português. Sepé morreu durante o conflito, tornando-se
uma lenda através de seus feitos que corriam pelos Sete Povos e, logo após a
sua morte, Pedro abandona as missões:
Três meses depois, quando os exércitos dos Sete Povos já haviam sido
completamente desbaratados numa batalha campal, e os habitantes do
povo de Alonzo, desesperados, prendiam fogo à catedral e às casas, para que
elas não caíssem intatas nas mãos do inimigo vitorioso que se aproximava
— Pedro montou num cavalo baio e, levando consigo apenas a roupa do
corpo, a chirimia e o punhal de prata, fugiu a todo o galope na direção do
grande rio... (VERISSIMO, 2002, p. 82).

A próxima aparição de Pedro Missioneiro acontece em “Ana Terra”. A
personagem que dá nome ao capítulo encontra o índio ferido, do outro lado
da margem onde lavava as roupas de sua família. Inicialmente, Maneco
Terra, o pai da moça, foi taxativo em relação à situação, já que “entre suas
convicções nascidas da experiência, estava a de que ‘índio é bicho traiçoeiro’.
Não conseguia, nem mesmo tentava, vencer o seu sentimento de desconfiança
por aquele homem [...]” (VERISSIMO, 2002, p. 112).
— Não gosto da cara desse diabo — resmungou.
— Nem eu — disse Horácio.
— Quando ele acordar, dá-se comida pra ele e manda-se embora — decidiu
o dono da casa (VERISSIMO, 2002, p. 108).

Quando questionado sobre sua origem, Pedro responde a Maneco Terra
que não pertence a lugar nenhum. O sotaque espanhol do índio assusta ainda
mais os Terras, que, por residirem em terras afastadas do centro, sentem
medo de ataques dos castelhanos e dos nativos. A família também não acredita
quando o índio mostra que sabe ler e, ainda, falar algumas palavras em latim:
Horácio e Antônio entreolharam-se, ainda incrédulos. Maneco Terra
perguntou:
— Com quem vosmecê aprendeu a ler?
Sabia que não existia uma única escola em todo o Continente.
— Com os padres de lamission — respondeu Pedro. E imediatamente pôs-se
a recitar: — Lavabis me et supernivemdealbabor.
Viu todos aqueles olhos postos nele, as caras sérias e desconfiadas, sorriu
largamente e esclareceu:
— É latim. Língua de padre. Quer dizer: a chuva cai do céu. Lavabisé chuva.
Dealbabor é céu (VERISSIMO, 2002, p. 110-111).

Pedro, gradativamente, foi conquistando a confiança de Maneco Terra e
começou a trabalhar na lavoura e na doma de cavalos, junto com os homens
da família. Como já mencionado, o destino de servir como peão em fazendas
era comum para os índios que escapavam das reduções. Dessa forma, o índio
se estabeleceu na estância, em uma barraca feita de taquara e coberta de
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palha, construída por ele não muito longe da sanga onde fora encontrado por
Ana Terra.
Além das habilidades com a plantação e os animais, Pedro também
mostrou à família sua paixão pela música. Ao tocar flauta, ele foi capaz de
inebriar a família e, principalmente, Ana Terra, que se perturbava cada vez
mais com a presença do índio. Além disso, ele contava histórias que aprendera
nas Missões e outras lendas folclóricas, que fascinavam tanto a filha quanto
a mãe.
O encantamento e a solidão fazem com que Ana Terra se entregue ao
índio e passe a visitar sua cabana no meio da noite. Segundo Flores (1994, p.
74),
Todos os fazendeiros no Rio Grande do Sul possuíam índios como peões e
criados. As esposas e filhas dos estancieiros tinham sob os olhos exemplos
de libertinagem indígena, familiarizando-se com o vício, dando pouco valor
à castidade, tanto quanto a própria índia (FLORES, 1994, p. 74).

Ana Terra acabou engravidando do índio, que, ao contrário da moça,
ficou emocionado com a situação. Ana sabia que seu pai poderia matá-lo em
decorrência do fato, de modo que insistiu que ele fugisse. No entanto, Pedro,
que já tivera a visão da sua morte, aceitou o fato e foi enterrado ao pé de uma
árvore na colina. É interessante perceber que a família, mesmo com receio
inicial, passa a confiar no índio. Todavia, não aceita que Pedro fique com
Ana Terra, pois é vergonhoso o envolvimento de uma moça com um nativo.
Ainda assim, Ana guarda o punhal que Pedro ganhara do Padre Alonzo para
futuramente passá-lo ao seu filho, uma herança do pai, que mesmo sendo um
índio conquistou a confiança da família e a admiração de Ana.
Pedro, portanto, não era um herói índio como Sepé, mas, na obra, possui
um papel de suma importância, o de progenitor dos Terra Cambará, uma
família que representa umas das miscigenações gaúchas. O relacionamento
dele com Ana resultou no que é a gênese, mas também o mito do gaúcho: um
homem miscigenado, de garra, disposto a lutar e amante da natureza.

3 CONSIDERAÇÕES FINAIS
Através da realização deste artigo, foi possível desmistificar a ideia de
que o índio é apenas parte do pano de fundo da história do Rio Grande do Sul
e, principalmente, da literatura. O papel desse personagem vai muito além de
ser mão de obra barata, dado que os índios fazem parte da formação cultural e
étnica do povo gaúcho, junto aos colonizadores, que, ao imporem sua presença
no território, promoveram a formação de uma nova miscigenação.
Na obra O continente, de Erico Verissimo, ao optar pelas missões
jesuíticas e o ano de 1745, o autor selecionou e destacou como relevante um
período em que os indígenas eram catequizados e manipulados e, ao mesmo
tempo, mantinham suas raízes e as ensinavam aos jesuítas. Alguns exemplos
disso são a horticultura e a pesca, além de suas crenças, que se fundiam com
o catolicismo ensinado pelos religiosos.
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Em relação ao mito do “bom selvagem”, de Rousseau, a teoria se mostrou
relevante, já que a possibilidade de domínio dos europeus sobreos indígenas
também tornou possível a disseminação da cultura criada nas Missões. Isso
porque os índios que sobreviveram às investidas espanholas e portuguesas
puderam contar as proezas dos heróis missioneiros.
Dessa forma, percebeu-se que os personagens Sepé e Pedro, em seus
diferentes fins, tiveram importância maior do que um personagem coadjuvante.
Sepé foi um líder, um corajoso que se impôs aos mandos dos colonizadores
e, assim, mostrou a força do homem indígena. Pedro, por sua vez, sonhava
em ser como Sepé e, embora não tenha lutado pela sua liberdade, ao fugir da
redução, conseguiu disseminar a cultura indígena e espanhola, adquirida nas
Missões.
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INTEGRAÇÃO SOCIOESPACIAL DE IMIGRANTES HAITIANOS NA
CIDADE DE LAJEADO, BRASIL: UM ESTUDO CONFIGURACIONAL
Fabiana Braun Spinelli1
Andrea da Costa Braga2

1. INTRODUÇÃO
A temática das migrações laborais e diásporas mobiliza cada vez mais
a opinião pública pela velocidade e frequência com que deslocamentos de
grandes contingentes populacionais através do planeta, ocasionados por
conflitos territoriais, religiosos, políticos e catástrofes naturais vem ocorrendo
desde o final do séc. XX. Segundo PATARRA (2006), a difusão do capitalismo de
acumulação flexível como sistema econômico hegemônico tem nas dinâmicas
territoriais a condição indispensável da reestruturação produtiva em escala
global e, como contrapartida, movimentos migratórios de massa através de
fronteiras internacionais e regionais. Intensidade e sentido desses fluxos
difundidos em redes transnacionais e sociotécnicas facilitam a mobilidade de
capitais e pessoas à escala global.
Devido à intensidade dos fluxos de refugiados para cidades, imbricados
às migrações laborais, a partir dos anos 1990, o Alto Comissariado das
Nações Unidas para Refugiados ACNUR (UNHCR, 2009), realinha suas metas
de acolhimento a partir das tendências deste direcionamento e dos efeitos
nefastos da excepcionalidade da vida em campos de refugiados, que institui
a suspensão de direitos básicos do ser humano. Prover integração social,
econômica e espacial a refugiados e comunidades diaspóricas nos lugares
de destino torna-se prioritário, impondo, à escala das cidades, desafios ao
planejamento e governança urbanos. Sobretudo, traz à pauta política a
reemergência de temas como exclusão social, segregação espacial (guetificação)
e marginalização das populações refugiadas e imigrantes laborais.
MASSEY (2005) nos fala que o espaço é uma dimensão implícita que
molda o nosso senso de entendimento do mundo, nossas atitudes frente
aos outros, a política e o modo como entendemos a globalização. De como
abordamos as cidades e desenvolvemos o nosso sentido de lugar, dizendo que
“se o tempo é a dimensão da mudança, o espaço é a dimensão do social,
da coexistência com o outro” (MASSEY, 2005, p.50). Assim, os objetivos de
integração social da diversidade e a produção de desigualdades em relação
a comunidades diaspóricas, tornam-se temas recorrentes no Planejamento
Urbano, sobretudo porque modifica a configuração socioespacial de bairros,
1
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cidades e, inclusive, regiões, a partir da relação entre “os que se deslocam
para um novo lugar e aqueles que têm sua identidade reformada pela inclusão
de outros em seu espaço de vida” (HALL, 2003, p.181).
O Brasil, um país que recebeu massas europeias de imigrantes no séc.
XIX e início do séc. XX, ingressa como país de acolhimento na ACNUR no início
dos anos 2000, recebendo refugiados provenientes da África, Oriente Médio e
América Central. Estes foram encaminhados a cidades médias, onde a oferta
de empregos de baixa qualificação na indústria facilitasse sua integração
econômica e social. Como os processos diaspóricos são difusos e randômicos
e, a informação circula rapidamente através de redes sociais, geralmente
os lugares-destino de diásporas são selecionados através de contatos entre
coletivos que contam com a solidariedade étnica ou nacional como tática
para o agenciamento de fluxos imigratórios constantes direcionados à mesma
cidade ou região (CASTLES; MILLER, 2009).
O problema abordado neste artigo inclui-se nas temáticas de migrações,
diásporas, redes de solidariedade étnica e emergência de comunidades
transnacionais, que modificam os processos de integração socioespacial
e a organização das relações sociais à escala local, das cidades, através de
mudanças nas expectativas de encontros e copresença entre moradores e
imigrantes. Entende-se que estes podem diversificar processos de integração
social e econômica e informar pertencimento e identidade étnico-cultural que
emergem das interações entre: a) apropriação social do espaço; b) expectativas
quanto às relações com a alteridade da sociedade de acolhida; c) escolhas
locacionais de imigrantes baseadas em redes de solidariedade étnica e seus
impactos sobre a vizinhança. Estas interações modificam a vida espacial e social
de lugares das cidades, polarizando discursos sobre integração interétnica
e práticas culturais e religiosas. Estão também subjacentes a processos
complexos de exclusão social, estigmatização e marginalização de grupos
e indivíduos, num mundo onde redes da globalização popular atravessam
fronteiras e estrangeiros - outsiders - buscam a coexistência pacífica nos seus
novos lugares de vida, mantendo os vínculos com seus lugares de origem.
O objetivo deste artigo é descrever e analisar processo de integração
social e espacial de imigrantes haitianos na cidade de Lajeado / RS a partir da
análise de suas escolhas de locais de encontro e lazer descritas a partir dos
padrões da configuração espacial da área urbana.
A hipótese é que os espaços públicos destinados ao lazer contemplativo
não são apropriados por imigrantes haitianos que os usam como conectores
entre seus locais de convívio e moradia, o que evidencia formas veladas de
racismo e segregação espacial.
Para testar a hipótese descreve-se a configuração espacial da cidade e
a localização dos equipamentos simbólicos do grupo a partir de métodos e
ferramentas da Sintaxe Espacial, cujo pressuposto teórico é de que o espaço
construído é uma das dimensões inerentes na reprodução da organização
social e das relações sociais. A relevância do estudo reside na forma como estas
escolhas podem ressignificar interfaces entre moradores e imigrantes à escala
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local, dando emergência a fenômenos diversificados que têm monopolizado
a atenção de planejadores urbanos, como a formação de guetos ou enclaves
étnicos, mudanças na dinâmica de áreas centrais, emergência de centralidades
funcionais especializadas (comércio étnico) e governança espacial, relacionados
aos processos de territorialização de imigrantes e estrangeiros, que modificam
padrões de apropriação social do espaço (BRAGA et al., 2014).

1.1. Haiti: A Diáspora de uma Nação Produzida pela Diáspora Negra Forçada
O Haiti é um estado nacional que emerge dos movimentos nacionalistas
do final do séc. XVIII nas Américas. A ilha de Santo Domingo funcionou como
entreposto caribenho para o tráfico de escravos, compartilhada por franceses
e espanhóis. A revolução do Haiti, colônia francesa da ilha, foi uma das
únicas revoluções no mundo promovidas pela diáspora africana forçada e
que constituiu a maioria étnica do estado nacional emergente. Simultânea à
Revolução Francesa e à Declaração de Independência Americana (Bhambra,
2015), é exemplar do processo de transformação dos territórios coloniais
americanos em estados nacionais modernos e fenômeno sociopolítico ímpar
que emerge da hibridização da herança cultural de grupos étnicos diferentes
e igualmente oprimidos pelo sistema colonialista - povos indígenas dizimados
(arawak) e africanos de diversas nações. A sublimação de diferenças raciais
e culturais na formação do Estado incorpora tradições laicas e nacionalistas
reiteradas por símbolos como o Dia da Independência, lema Bandeira Nacional
- “A União faz a Força” (GAVIRIA MEJÍA, 2015) e de igualdade entre gêneros
(Cathrine Flon), que remetem à Revolução Francesa. A independência haitiana
foi repudiada por França e Estados Unidos, que impuseram bloqueio econômico
ao país ao longo de 60 anos, prejudicando financeira e economicamente o
país. Exigências do resgate da “dívida de prejuízos à colonização” (França,
1825) e ameaças de guerra e ações militares3 penalizaram o Estado Nacional
emergente por 122 anos, através do pagamento da dívida, o que exauriu
os efeitos positivos de suas conquistas, num dos processos mais cruéis de
subjugação econômica de um país livre.
A economia de mercado livre com mão de obra barata devido à baixa
escolaridade da população, e a divida externa crescente restringiram o
desenvolvimento econômico do Haiti. O sistema produtivo, baseado na
exploração de recursos naturais, agricultura e serviços entram em colapso
quando um terremoto de magnitude 7.0 atinge o país em 2010, infligindo perdas
significativas em infraestrutura e recursos naturais, o que desestabilizou ainda
mais a economia, além de deixar número expressivo de desabrigados e mortos.
Os efeitos sobre o ambiente e a população colocam-no hoje, na posição de país
mais pobre do Hemisfério Sul, com 58,7% da população vivendo abaixo da
linha de pobreza. O fenômeno de imigração em massa acionado pela catástrofe
tem sua melhor expressão no volume de remessas financeiras do exterior
que, em 2015, corresponderam a 25% do PIB nacional (CIA, 2016). PATARRA
3

Esquadra francesa estacionada na costa do Haiti ameaça invadir a ex-colônia caso 90
milhões de francos, a dívida alegada, não fossem pagos a Paris, valor dez vezes superior à
receita nacional anual.
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(2006), nos fala de dois eixos norteadores do debate atual sobre migrações:
políticas migratórias ancoradas em Direitos Humanos e remessa de emigrados
como instrumento de combate à pobreza dos países de origem. Relatórios do
Banco Mundial (BID, 2006) divulgam números eloquentes quanto às remessas
oficiais: mais de US$ 167 bilhões em 2015 sendo que as latino-americanas
(US$ 55 bilhões) têm como principais destinos México, Brasil e Colômbia. No
entanto, a variabilidade das conjunturas e contextos nacionais evidenciam
disparidades nos efeitos dessas remessas sobre a economia. No caso do Haiti,
que recebeu remessas de 1 bilhão em 2014, não se pode negar o impacto
positivo desta prática sobre as finanças nacionais.
O terremoto de 2010 expôs e aprofundou o estado de crise constante
do Haiti, piorando a situação precária da população (10 milhões), carente de
serviços básicos como saúde pública, habitação e infraestrutura, agravado
pelo elevado número de desabrigados (15%), epidemias (5%) e desemprego
(40%) que o tornam dependente de ajuda humanitária internacional e são
fatores implicados na diáspora contemporânea que leva 30% da população
a emigrar para países vizinhos, dentre eles o Brasil, cujos bons prognósticos
de integração econômica à época, a porosidade das fronteiras e as políticas
flexíveis para imigração o tornam um dos destinos preferenciais para os
haitianos em deslocamento (CIA, 2016). O aumento expressivo do número de
pedidos de refúgio - 2200% entre 2010-15 (PPGD-UFPR, 2015), e a mobilidade
intrarregional, que aumenta significativamente com a sucessão de acordos
laborais e de residência entre membros do MERCOSUL, trazem o fenômeno
da imigração e das redes transnacionais lícitas e ilícitas para o campo dos
estudos urbanos no Brasil, sobretudo pelas mudanças que agenciam na vida
espacial e social das cidades.

1.2. O Percurso de um Haitiano no Brasil: de um Porto Insular a um Vale
Meridional
As rotas migratórias que irradiam de Port au Prince no Haiti (Figura
1) têm como porta de entrada no Brasil, a sua fronteira com Peru e Bolívia,
estimando-se que 130 mil haitianos se instalaram de forma precária nos
estados do Pará, Acre, Amazonas, Mato Grosso e Mato Grosso do Sul. De
acordo com a Polícia Federal (PF, 2013), no biênio 2011-12 pouco mais
de oito mil haitianos entraram ilegalmente no Brasil, e a estimativa para
2014 era de triplicar o número de ingressos ilegais através da Amazônia. A
experiência inédita de acampamento para triagem destes fluxos em Brasiléia,
cidade do Acre, tem como objetivo recebê-los e documentá-los, visando o seu
aproveitamento como força de trabalho na agroindústria frigorífica no CentroSul do Brasil (MAMED, 2015). Segundo a autora, o cotidiano de imigrantes na
única e exígua (200m²) área do território brasileiro destinada ao acolhimento de
imigrantes ilegais é conflituoso. Disputas por controle do território e regalias,
acionadas por diferenças econômicas, culturais e religiosas bem demarcadas
entre senegaleses e haitianos, por exemplo, têm exigido mediação dos conflitos,
inclusive com intervenção policial.
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Em entrevista informal (BRAUN, 2014) Renel Simon, líder haitiano na
região do Vale do Taquari / RS, relata que partiu sozinho de Port au Prince,
capital do Haiti, para o Brasil em novembro de 2011. Lima foi sua primeira
escala em território peruano, seguindo de avião para Iquitos de onde seguiu
viagem de barco até Tabatinga (AM), cidade brasileira na fronteira com a
Colômbia, onde permanece dois meses esperando o protocolo de ingresso como
residente. Tendo obtido o documento em janeiro de 2012, partiu com mais 400
haitianos rumo a Manaus (AM) de barco. Lá chegando, não conseguiu nem
trabalho nem pouso, tendo sido abrigado com outros conterrâneos por padre
da igreja católica até a obtenção do seu CPF. Após a regularização de sua
situação como residente, Renel Simon instala-se no Bairro São Geraldo, onde
moravam haitianos à época e, a partir de contatos com a rede de solidariedade
étnica local, consegue trabalho num sítio de um brasileiro, situado a 45 km
de Manaus, onde permanece por seis meses quando se demite e retorna a
Manaus, visando retomar seus estudos.
Procurando emprego, encontrou empresários gaúchos prospectando
mão de obra para sua fábrica de Estrela/RS e vem para o Rio Grande do Sul
de avião em agosto de 2012 com outros compatriotas. Instala-se em Bom
Retiro do Sul / RS, onde fica seis meses até ser demitido, mudando-se em
definitivo para Lajeado / RS, cidade onde conhecia outros haitianos vindos
da mesma empresa e consegue trabalho na indústria frigorífica, em fevereiro
de 2013, adquirindo estabilidade laboral. Só então, a família é reunida, com a
imigração de sua esposa e filha e o nascimento do segundo filho nesta cidade.
Figura 1 – Rota da Imigração Haitiana para o Brasil: Rota de Renel Simon (as
autoras).

Base map: www.euronews.com e a Localização de Lajeado/RS. Fonte: IBGE, CENSO 2010.

O Rio Grande do Sul é um dos estados brasileiros que mais receberam
imigrantes haitianos e, dentre os destinos de imigrantes e refugiados no estado,
destacam-se as regiões Metropolitana de Porto Alegre, Rio Grande, Serra
Gaúcha e Vale do Taquari, sobretudo pelo perfil de atividades produtivas. O
Vale do Taquari é uma região de planejamento do estadual (COREDE) composta
por 36 municípios situada no centro do estado do Rio Grande do Sul, para a
qual o eixo estruturador é o rio de mesmo nome que, no processo de ocupação
do território, constituía a conexão entre a capital, Porto Alegre, e a zona
destinada à imigração alemã, italiana e açoriana no início do séc. XX. A região,
que se desenvolve em torno da agricultura de subsistência, tem atualmente
327.822 habitantes e ocupa área de aproximadamente 4.867km² com alta
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densidade demográfica (68 hab /km2) em relação à média do Estado (37,96
hab/km²). Segundo o IBGE (CENSO/ 2010) o PIB regional é de 7,8 bilhões e o
per capita, de R$20.007,04 superando a média nacional (R$19.766,33). Dados
estatísticos precisos sobre a população de origem haitiana na região do Vale
do Taquari/RS não estão disponíveis. Empresas empregadoras estimam que
haitianos representem em torno de 70% dos imigrantes contemporâneos na
região, dentre outros grupos nacionais - senegaleses, indianos, nigerianos e
afegãos (GAVIRIA MEJÍA, 2015).
No Vale do Taquari/RS, os imigrantes haitianos estão concentrados
principalmente nas cidades, onde indústrias frigoríficas que compõem uma
rede de agroindústrias exportadoras estão localizadas: Lajeado; Estrela, Arroio
do Meio, Encantado e Bom Retiro do Sul. Dados quanto ao trabalho formal
de imigrantes nas indústrias frigoríficas são indisponíveis, mas de 2011 a
2015 houve aumento na oferta de empregos para imigrantes e refugiados
no setor, com pico em 2013. Hoje (2016), seguindo as tendências recessivas
da economia brasileira, diminuíram sensivelmente. No momento de crise, o
estrangeiro é o primeiro a sofrer os efeitos da marginalização no mercado
de trabalho. Atualmente mais de 15% dos imigrantes haitianos da região do
Vale do Taquari é de desempregados, o que modifica o processo de integração
social, cujo vetor é a integração econômica, alterando os padrões de interfaces
entre moradores e estranhos na cidade de Lajeado/RS.

2. MÉTODOS E DELIMITAÇÃO DO ESTUDO DE CASO
A teoria e métodos da Sintaxe Espacial (Hillier; Hanson, 1984)
possibilita descrever quantitativamente e analisar qualitativamente relações
entre atributos espaciais, produção e apropriação social do espaço a partir da
captura de uma estrutura de integração topológica de um sistema espacial e
medição de propriedades morfológicas da rede de espaços públicos urbanos
correlacionando-os com organização social, comportamentos sociais e formas
de espacialização. Estudos de sintaxe espacial mostraram que a arquitetura
possui uma propriedade relacional, o que significa que uma configuração
é diferente quando vista de diferentes pontos do sistema espacial; e que,
havendo mudanças na relação entre dois lugares e um terceiro, ocorre
uma reconfiguração do sistema. O objetivo da sintaxe espacial é expressar
quantitativamente as propriedades morfológicas de configurações para
detectar padrões espaciais que podem estar relacionados às expectativas de
interfaces entre duas categorias sociais genéricas: morador, aquele que usa
habitualmente os lugares em suas práticas cotidianas, denotando domínio
do sistema espacial; e estranho, usuário infrequente ou estrangeiro, o
que diferencia formas de produção e apropriação social do espaço (Hillier;
Hanson,1997).
A Sintaxe Espacial trabalha com métodos e ferramentas que descrevem
o espaço construído como um sistema de restrições e potencialidades ao
movimento, através da captura de propriedades morfológicas do espaço
construído tais como continuidade, conectividade e barreiras, propondo uma
decomposição unidimensional do sistema espacial (vetorial) que captura uma
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estrutura de integração - o mapa axial - cujas propriedades são medidas num
grafo (topologicamente). Isto é, a distância é medida em passos de profundidade
relativa entre pares de linhas em relação a uma terceira. Na teoria, o espaço
é substantivo e a rede axial decorrente da sua decomposição representa
potenciais de encontros e esquivanças sendo a distributividade desigual de
integração diferenciadora de códigos socioculturais.
Integração expressa profundidade de cada linha a partir de todas as
outras do sistema, ou seja, a relação entre profundidade média de cada linha
axial e o número total de linhas do conjunto. Indica acessibilidade relativa
entre todos os espaços de um assentamento em relação à maior economia de
mudanças de direção (RIGATTI, 2000). Da modelagem axial resulta um grafo,
cuja iconografia hierarquiza a acessibilidade relativa entre todas as linhas do
mapa axial - das cores quentes, mais integradas às frias, mais segregadas -.
Quanto mais simétrica a descrição, maior a anelaridade do sistema (raso);
quanto mais assimétrica a descrição, maior a linearidade do sistema (profundo).
Desta forma, é possível inferir, a partir da noção de simetria / assimetria do
sistema (Figura 2), diferenças nos potenciais de movimento através da malha
urbana, identificar padrões espaciais emergentes e suas correlações com
localização de usos do solo - comércio e serviços -, equipamentos simbólicos
e expectativas quanto à probabilidade de interfaces entre categorias sociais
(HOLANDA, 2002).
A identificação de espaços ou sequências de espaços (padrões espaciais)
que caracterizam a configuração possibilitam comparações entre sistemas
e, sobretudo, a identificação de princípios de escravização morfológicos que
os modificam em processos de expansão ou fusão entre malhas urbanas. A
análise configuracional fornece evidências para interpretar a dimensão espacial
de comportamentos e práticas sociais a partir de diferenças no potencial de
controle do espaço entre as categorias morador - usuários frequentes do espaço,
e estranho - usuários ocasionais, estranhos e estrangeiros. Esta análise está
correlacionada aos potenciais de movimento através de padrões de linhas
axiais: diferenças na profundidade média das linhas governam a influência da
malha urbana sobre o movimento, sendo que “quanto menor a profundidade
entre uma linha e todas as outras do sistema, maior o potencial de movimento”,
ou seja, maior a probabilidade desta ser utilizada no movimento de um ponto
a outro através da malha urbana (Hillier, 1996, p. 114).
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Figura 2. Grafos de modelos configuracionais antagônicos: malha ortogonal e
espinha de peixe

Fonte: Braga, 1/2016, baseado em FIGUEIREDO & AMORIM (2007).

Estudos como os de VAUGHAN (2007) dispõem evidencias de que
imigrantes recentes buscam lugares de boa integração global (espaços rasos
topologicamente) nas configurações urbanas para cumprir suas expectativas
de integração socioeconômica, pois esta propriedade tende a facilitar o
controle compartilhado do espaço por moradores e estranhos, importante
no processo de inserção de imigrantes na vida social dos seus lugares de
destino. O oposto, integração local forte, indica controle do morador sobre o
espaço, espaços segregados (profundos topologicamente) no sistema espacial,
com tendência à formação de enclaves e guetos para os quais a interface
com a alteridade é mínima (BRAGA, 2003; BRAGA et al. 2014). Controle local
indica que um grupo pode regular a copresença numa área ou lugar, processo
conhecido como governança espacial, afetando o comportamento de outras
pessoas e atribuindo novos significados a lugares. APPADURAI (2001) diz que
estes processos dirigem uma reconfiguração seletiva dos usos do solo da qual
podem emergir padrões de copresença segregante, o que permite analisar como
estrangeiros experimentam e se apropriam dos espaços da cidade ou tem na
solidariedade espacial condição indispensável para a reprodução dos vínculos
do grupo. Portanto, através dos métodos e da teoria da Sintaxe Espacial é
possível correlacionar transformações dinâmicas – sociais - a mudanças
nos padrões espaciais e na forma como o espaço é apropriado nas práticas
cotidianas, subsidiando a verificação da hipótese levantada.
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2.1. Base Cartográfica, Ferramentas de Modelagem e Medidas Analisadas
Figura 3. Município de Lajeado.

SEPLAN – Prefeitura de Lajeado / RS, 2014 e Mapa Axial © Scheibe, 2014.

O mapa do sistema viário do município de Lajeado / RS (SEPLAN,
PML, 2014 - Figura 3) é a base utilizada para a montagem do Mapa Axial (©
SCHEIBE, 2014 – Figura 3) obtido através da decomposição unidimensional
da malha urbana, sua redução ao menor número de linhas mais longas que
atravessam os espaços públicos (Figura 4). A modelagem do mapa axial é feita
com auxílio do software Depthmapx 0.3 (© Varoudis; UCL, 2013-16) provendo
dois tipos de análise: topológica (HH) e angular (Seg) para a qual o grafo axial é
redecomposto em segmentos (nós) de uma rede, na qual continuidade linear e
profundidade relativa são ponderadas pelo ângulo das conexões introduzindo
navegabilidade à análise. (AL-SAYED et al., 2013).
As medidas adotadas na análise são integração global (HH-Rn e SegRn)
e local (HH-R3 e Seg-R3step) que considera uma restrição de raios topológicos
ou passos de profundidade nas relações entre pares de segmentos e um
terceiro, para verificar localmente o desempenho das medidas no sistema. A
localização de atratores (polos de emprego), equipamentos simbólicos e lugares
de encontro dos imigrantes haitianos são analisados a partir dos padrões de
integração / segregação espacial na interpretação suas expectativas quanto
às interfaces com moradores e potencial de controle sobre o espaço.
A medida de escolha de rotas angular (Choice) captura as rotas
mais curtas e de maior probabilidade de fluxos através da malha urbana.
É aplicada na análise de hierarquia de centralidade na rede urbana, para
verificar a localização dos equipamentos simbólicos e de uso do coletivo (Igreja
Pentecostal, Casa de Cambio / remessas internacionais), bairros onde há
concentração de imigrantes haitianos quanto às rotas de maior probabilidade
de fluxos através da malha urbana. Como o maior parque público urbano se
inscreve nas rotas preferenciais de haitianos nos seus deslocamentos casatrabalho-lazer, comprovar a hipótese levantada nesta pesquisa e verificar
a forma como operam a visibilidade como fator de exercício de governança
espacial positiva.
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Tendo em vista a falta ou indisponibilidade de dados oficiais sobre a
presença dos imigrantes e as tentativas infrutíferas de abordagem de membros
da comunidade haitiana local, especialmente mulheres, adotou-se como
base informacional, além da observação empírica, o testemunho oferecido
em entrevista informal com o líder e porta-voz da comunidade haitiana em
Lajeado / RS - Renel Simon - realizada por Fabiana Braun (Nov /2015,
CRAS – Lajeado/RS), da qual se obteve dados e informações sobre locais de
trabalho, lazer e bairros de moradia dos membros da comunidade, localizandoos sobre uma base georreferenciada dos grafos modelados, o que permitiu a
interpretação de suas escolhas locacionais.

3. O CONTEXTO DAS PRÁTICAS COTIDIANAS E DA VIDA ESPACIAL EM
LAJEADO / RS
Figura 4. Lajeado /RS vista geral, centro, expansão urbana e economia.

Fonte: Google Earth, PML, 2016.

A ocupação da região do vale do Taquari no final do século XIX foi
organizada por rotas de transporte fluvial ligando Porto Alegre ao seu
interior. Os núcleos urbanos, espalhados ao longo das margens dos rios,
organizavam espacialmente a conexão entre colonos rurais, a maioria deles
de origem européia, e seus principais mercados. As mudanças na infraestrutura de transporte, especialmente durante 1970, quando o aumento da
rede rodoviária superou o fluvial, alteraram os padrões de expansão de vários
núcleos urbanos que se espalham pelo interior devido à atração exercida
pelas conexões rodoviárias que atravessam o território rural. Isso provocou
uma reorganização territorial da qual surgiu uma rede de cidades médias que
absorvia parcialmente o êxodo rural dirigido às metrópoles (SCHEIBE, 2016).
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O primeiro registro do núcleo urbano de Lajeado (Bairro Centro) é de
1898. No mapa disponível (MULLER 1974) verifica-se a adoção da malha
ortogonal difundida como modelo para assentamentos militares e sedes
de colônias de imigrantes no Rio Grande do Sul. Sintaticamente, a malha
ortogonal demonstra as qualidades de baixa diferenciação locacional, rasidade,
baixa hierarquia do sistema e expansão contínua sobre o território provendo
as propriedades morfológicas necessárias à apropriação social do espaço
equânime entre moradores e estranhos. Estas características levam à difusão
do modelo de malha ortogonal na instalação de colônias desde a Antiguidade.
As tendências de expansão da malha urbana de Lajeado são modificadas
pela sua interação com a rede de circulação regional, sobretudo com a adoção
de rede rodoviária como fomentador da integração do território nacional nos
anos 1970, tal como verificado por SCHEIBE (2015). A abertura da “Estrada
da Produção” (BR 386), primeira a ligar a região a Porto Alegre, uma estrada
regional (ERS 130) conectando os municípios de Lajeado e Estrela através
do Rio Taquari, e entroncamento rodoferroviário, agem como atratores
sobre o processo que, em interação com as propriedades morfológicas do
parcelamento rural, transforma os padrões espaciais da malha urbana. No
caso, a organização do espaço rural se faz através do modelo espinha de
peixe, profundo e altamente hierarquizado, o que reforça o controle local por
moradores e enfraquece a copresença diversificada.
Atualmente, o município de Lajeado tem uma população de 71.445
habitantes e a sua área urbana corresponde a 99,63% do seu território (Censo
IBGE, 2010), sendo pólo regional devido à sua atratividade, diversidade
de indústria e serviços e intensidade de intercâmbios e comutação. A rede
rodoviária torna-se o acionador monopolista das atividades econômicas,
informando o surgimento de novas centralidades funcionais relacionadas à
acessibilidade regional. Nos últimos anos, Lajeado tem testemunhado uma
expansão urbana paralela à especulação imobiliária, que incorpora mudanças
significativas na espacialização das práticas cotidianas dos brasileiros, com
base na minimização de contatos com a alteridade (principalmente econômica)
sintetizada em shoppings e condomínios fechados (Figura 4). Em Lajeado,
estas mudanças são impulsionadas pela prevalência do modelo rodoviário,
consistente com a influência que o pólo exerce sobre o seu entorno próximo.
Desigualdades em relação à minoria negra revelam-se na forma como se
integram economicamente na vida da cidade. A maioria dos haitianos trabalha
em frigoríficos, que lhes provê acesso ao mercado formal de trabalho e boas
perspectivas de integração econômica. Porém são absorvidos no mercado
de trabalho formal nas tarefas mais penosas e pior remuneradas, em que
empregadores reproduzem a dinâmica de aviltar o imigrante, sobretudo de
outro grupo étnico/ racial.

4. A PRODUÇÃO DA ETNICIDADE: MOVIMENTO, COPRESENÇA E DIFERENÇAS
Barth (1967) nos diz que formas de integração entre grupos sociais
é resultado de como diferenças e identidade são construídas por oposição,
localmente, a partir das interações cotidianas, das formas como se dão a
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integração de imigrantes às sociedades anfitriãs. As escolhas locacionais
de ambos os grupos de imigrantes minoritários, em sua frequência ao
maior parque público urbano - Parque dos Dick - os diferenciam entre si:
a copresença de senegaleses se concentra na avenida que corta o parque,
fazendo comércio, outros caminhando em grupos, segregados do grupo local,
mantendo-se distantes do playground, o que indica que além de estabelecer
controle sobre uma área - de influência da rota com maior probabilidade
de fluxos através do parque, indispensável à realização de sua atividade de
subsistência, o coletivo é composto por solteiros ou grupos de adultos. É nesse
caminho de casa para o trabalho, e vice-versa, que as pessoas interagem com
a diversidade cultural. Pode-se também observar os lajeadenses comprando
relógios, correntes ou capas de celular de imigrantes senegaleses que estão
ali, junto à rua, em um degrau ou parede de algum edifício, fazendo comércio
ambulante, tornando-se uma conveniência para quem passa. Nas relações
de comércio, possivelmente não há estranhos, no vai e vem rotineiro e maior
rotatividade entre os indivíduos que mantém a atividade econômica operante.
Ao contrário, observou-se empiricamente que os imigrantes haitianos
estão sempre em movimento pelo parque, seja caminhando ou de bicicleta,
utilizando-o como rota entre moradia e seus espaços de lazer e trabalho. Esse
comportamento denota que o processo de integração de imigrantes haitianos
tende a ser mais conflituoso na medida em que, o trabalho formal, base da
integração econômica deste coletivo os coloca em situação de paridade frente
aos lajeadenses podendo ser percebida como ameaçadora pelos locais, o que
os leva a adotar outras formas de lazer e local de encontros, segregados dos
locais de permanência contemplativa da vida pública da cidade.
A comunidade de haitianos em Lajeado trouxe códigos culturais e
costumes singulares, sobretudo através da preservação de sua língua nas
interações intracomunitárias, ancoradas nos ritos religiosos que informam
comportamento social e grupal. Os imigrantes haitianos elegeram a sua
igreja como fonte de lazer e integração cultural dentro do próprio grupo de
aproximadamente 150 membros. Os ritos são professados em crioulo, que é
uma junção do idioma francês com dialeto local do Haiti nos domingos pela
manhã e têm três horas de duração. Se há pessoas da comunidade local, o
rito é professado em português. Os haitianos, em uma tentativa de integração
com a comunidade local, promoveram junto ao Parque dos Dick em outubro/
2015, um evento cultural gratuito e aberto para mostrar um pouco da sua
cultura. Tratava-se de um evento divulgado, com data e hora para ocorrer,
apoiado pela Prefeitura Municipal e Brigada Militar. Poucos moradores da
comunidade local se interessaram pelo evento.
Parece evidente que as interfaces, o desinteresse pela inclusão do grupo
à sociedade local, a produção das desigualdades sociais entre a comunidade
local e os imigrantes ocorre através da reprodução da hierarquia funcional
na vida privada e pública, as relações laborais permeando seus padrões de
sociabilidade no contexto. Outro dado relevante, obtido através do depoimento
do líder da comunidade haitiana local é a reprodução das desigualdades
socioeconômicas e étnicas através do sistema educacional. Como ocorre
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em todo o Brasil, a escola pública é relegada pelas classes média e alta,
favorecendo a inclusão de imigrantes no sistema de ensino formal e público, o
que auxilia na aquisição de ferramentas que lhes conferem maior mobilidade
socioeconômica, apresentando oportunidades de ampliação de seus vínculos
transpaciais, sobretudo nos processos de aculturação.
No entanto, dentro da própria sociedade brasileira, as relações sociais e os
âmbitos de convivência tendem a reproduzir as segmentações socioeconômicas
vigentes e a forma de aculturação dos imigrantes haitianos em Lajeado / RS
não se afasta destas tendências. Assim, é possível sintetizar as diferenças no
comportamento e formas de apropriação social do espaço entre Haitianos e
Senegaleses, a partir da máxima de SIMMEL “o estrangeiro é o estranho que
permanece entre nós”. Esta frase parece sintetizar os conflitos que emergem
do processo de aculturação de um grupo imigrante que tem como objetivo
sua integração ao contexto. No caso de senegaleses, sua atividade os coloca
numa posição de marginalidade, a partir de sua atividade (comércio informal),
a transitoriedade de sua presença e as interfaces voluntárias comprador vendedor. No caso de haitianos preconceitos e tensões emergem em função de
sua condição de “estrangeiro” em disputa paritária no mercado de trabalho, o
que modifica o processo de integração social que protagonizam.

4.1. Caminhos da Espacialização: Práticas Cotidianas de Imigrantes Haitianos
em Lajeado
Analisando o Gráfico de Integração Global HHRn, (Figura 5), pode-se
observar que a Avenida Carlos Spohr Filho se conecta com ERS130 e BR386
delimitando a transição entre a área efetivamente urbana e suas periferias
fragmentadas e dispersas, com baixos valores de integração e baixos potenciais
de movimento. O bairro Centro, atrativo para os imigrantes haitianos, tem
baixas medidas de integração média, embora não possa ser considerado uma
área segregada. O eixo axial de maior integração (amarelo) capta o potencial
de movimento através do Parque dos Dick, demonstrando seu papel como
conector entre os espaços vivos, habitações e locais de trabalho dos imigrantes
haitianos.
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Figura 5 - Rotas usuais de haitianos incorporam o Parque dos Dick

Leganda: Imagens (sentido horário): Igreja Pentecostal Haitiana, Av. 7 de Setembro (Google
Street View); Frigorífico Rua Carlos Sphor Filho; Parque dos Dick (Prefeitura Municipal de
Lajeado). Integração Axial Global (HHRn). Fonte: Google Earth. Mapa Axial © Scheibe, 2014.

O Bairro Moinhos, onde há uma concentração de imigrantes haitianos,
bem como a proximidade dos locais de trabalho, capta a integração distributiva,
com potencial para se tornar uma centralidade simbólica e funcional para a
comunidade. A localização da Igreja Haitiana na esquina de um dos lugares
mais acessíveis do bairro demonstra que a solidariedade espacial é um elemento
fundamental para a reiteração dos laços entre os membros da comunidade e
estes são organizados espacialmente pela acessibilidade no local de trabalho.
Observa-se também que as mesmas avenidas, onde há uma concentração
de serviços utilizados pelos imigrantes haitianos, formam eixos centrais
entre os distritos ea avenida Carlos Sphor Filho, evidenciada no gráfico de
Integração Global (Figura 5). Note-se que as expansões urbanas, organizadas
espacialmente a partir da ligação entre ERS130 e BR386, Benjamin Constant
e Senador Alberto Pasqualini, formam eixos mais acessíveis que organizam
a estrutura arbórea dos novos bairros e bairros, indicando uma tendência
à maior segregação da Sistema como um todo, e maior hierarquia através
da captura de acessibilidade relativa por poucas linhas axiais. Isso indica
que o controle espacial do morador é uma tendência que oblitera o controle
compartilhado estranho-habitante presente na configuração espacial do antigo
núcleo e bairro Moinhos prefigurado na grade ortogonal urbana.

618

MIGRAÇÕES HISTÓRICAS E RECENTES

SUMÁRIO

Figura 6 - Medidas de Escolha de Rotas (Choice) e Integração Angular
ponderadas por raio métrico

Mapa Axial © Scheibe, 2014.

A medidas de choice global (Rn) e local (R3) (Figura 6), comprova
a baixa centralidade da Av. Carlos Spohr Filho, onde localiza-se o polo de
empregos e a Igreja, área de menor probabilidade de fluxos através da malha
urbana, demonstrando a tendência de imigrantes a buscarem áreas de menor
visibilidade para seus locais de reunião. Estes são organizados espacialmente a
partir das suas práticas cotidianas, demonstrando a segregação socioespacial
entre imigrantes haitianos e moradores, indicando diferenças entre suas
expectativas de socialização e interfaces diversificadas.
Localmente, verifica-se que uma centralidade de bairro periférica, av. B.
Constant, no antigo centro histórico, captura vantagens locacionais quanto à
probabilidade de fluxos locais (pedestres), modo de deslocamentos cotidianos
da maioria do coletivo, concentrando serviços públicos (CRAS) e privados
(Casa de Cambio) que atendem ao imigrante. Esta tendência é confirmada pela
medida de Integração Angular ponderada por raio métrico, definido a partir
de percursos de pedestres de curta (500m) e média (1000m) distância (Figura
6). Nota-se a influência da malha ortogonal sobre a difusão de potencial de
movimento cotidiano, moradia e serviços que informam as práticas sociais dos
imigrantes haitianos (Figura 8) e conexões
a equipamentos importantes como a estação rodoviária e acesso a outros
bairros - São Cristóvão e Santo André - onde se instala parte da comunidade.
Estes bairros têm como característica comum a malha ortogonal, de controle
espacial do estranho, ainda que a configuração espacial da cidade denote
o efeito “colcha de retalhos” já descrito por outros autores e recorrentes na
urbanização brasileira, sobretudo a partir dos anos 1970.

619

MIGRAÇÕES HISTÓRICAS E RECENTES

SUMÁRIO

5. CONSIDERAÇÕES FINAIS
Os haitianos escolheram a área mais antiga do bairro Centro, perto
do Rio Taquari, onde a cidade foi fundada, como seu local preferido de
residência. Esta é uma área com baixos valores de integração e fraco potencial
de movimento global, mais espacialmente segregado. Os padrões espaciais e
tendências de expansão informados pelo sistema rodoviário que atua como
um atrator monopolista sobre a configuração espacial faz com que o velho
Centro uma periferia do sistema. Isto é reforçado pela introdução de novas
formas de centralidade funcional. Nesta área, os haitianos, que, a partir de
experiências frustradas de partilha e assimilação de seus códigos culturais,
encontram as potencialidades para estabelecer uma governança espacial
positiva, na medida em que compartilham o controle do espaço, mas sua copresença não atrai atenção, estabelecendo bases. Para melhorar a integração
social. Tanto o núcleo antigo como o bairro de Moinhos estão próximos
ao Parque dos Dick, que é um eixo de centralidade e maior potencial de
movimentação e fluxos de deslocamento entre moradia - trabalho, tornandose centralidades étnicas. No entanto, as vantagens da integração espacial não
são incorporadas pelos imigrantes haitianos em seus tempos de integração
social, informando tendências à auto-segregação e socialização no âmbito
privado. Pode-se concluir que, a partir de suas interações com os moradores,
o grupo com distintos marcadores étnico-culturais pode ser considerado como
uma minoria que modifica seu comportamento social para facilitar o processo
de integração na vida urbana neste contexto. A hipótese inicial é confirmada:
a apropriação social dos espaços públicos é informada por formas veladas de
racismo, razão pela qual os imigrantes utilizam o Parque dos Dick como uma
rota entre os seus locais de residência e encontros em vez de para fins de lazer.
A localização da indústria frigorífica (local de trabalho) define suas escolhas
de localização para moradia e lazer (Igreja), denotando a importância da
integração econômica na produção de etnia haitiana no contexto de Lajeado.
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A SOCIEDADE DO TRABALHO EM JOINVILLE E O SURGIMENTO DA
CIDADE DA INDÚSTRIA
Gilmar Nilsen1

1 INTRODUÇÃO
É início de tarde na cidade que é conhecida como ‘’Manchester
Catarinense’’, uma garoa fina cai. Na portaria de uma empresa surge um
verdadeiro exército de homens e mulheres usando uniformes de cores
austeras. Muitos trazem algum sorriso em seus lábios, mas nos olhos de todos
é possível perceber a exaustão de um dia de trabalho duro. Em outra parte da
cidade um comboio de ônibus invade a rua trazendo em seu interior milhares
de trabalhadores. Muitos, aproveitando este “benefício’’, reclinam a poltrona
do veículo e mergulham em um sono restaurador.
O tema deste texto será explorar as origens da sociedade do trabalho em
Joinville no período da colônia Dona Francisca, tendo como objetivos gerais
analisar as influências do germanismo e protestantismo neste processo e
surgimento da alcunha ‘’cidade da indústria’’.
Joinville é um dos maiores polos industriais do sul do Brasil, e a fama
de povo trabalhador que carrega o joinvillense é algo marcante na cidade.
Este trabalho explora esses conceitos, busca a origem destas alcunhas que a
cidade carrega, visando compreender essas características e a sociedade do
trabalho na cidade.
Com base em revisão bibliográfica se procurará descrever a classe
trabalhadora de Joinville no período colonial, caracterizar o pensamento
protestante e germanista além de conceituar a cidade da indústria.

2A FORMAÇÃO DA CLASSE TRABALHADORA DE JOINVILLE NO PERÍODO
COLONIAL
Para iniciar a descrição da formação da classe trabalhadora de Joinville
no período colonial é necessário, primeiramente, conceituar o que foi o “período
colonial’’. O território que hoje é o município de Joinville fora um dote de
casamento dado à princesa Dona Francisca e ao príncipe François Ferdinand
Phillipi, o príncipe de Joinville. Um contrato firmado entre os representantes do
príncipe e a sociedade colonizadora de Hamburgo deu a esta à concessão sobre
os territórios dotais. Assim, em dezembro de 1845 iniciou-se a demarcação
das terras que viria a ser a colônia. A ocupação iniciou-se em 1850 com a
chegada do representante do príncipe, o senhor Léonce Aubé e seu servente,
do engenheiro Hermann Guenther e de duas famílias no qual se somavam seis
pessoas (FICKER, 1965).
1
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Ensino de História Uniasselvi – Mestrando em Patrimônio Cultural e Sociedades Univille.
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A Colônia Dona Francisca tem como data oficial de fundação o dia nove
de março de 1851, quando a barca Colon trouxe a primeira grande ‘’remessa’’
de imigrantes. Joinville tornou-se município em 1866, porém a Sociedade
Colonizadora continuava a manter seus negócios na cidade. Cessou-se o
controle definitivamente da Sociedade Colonizadora após os eventos da
proclamação da República do Brasil em 1889 (FICKER, 1965). Desta forma,
conceitua-se período colonial o espaço tempo de 1851 a 1889.
Com a leitura de Cunha, 2008 pode-se notar que a primeira característica
da sociedade do trabalho que se formou em Joinville é a predileção pelo
trabalho assalariado em detrimento da agricultura. De fato, Joinville era uma
floresta, uma mata virgem esperando para ser desbravada, o solo demandava
muito trabalho para começar a extrair algum lucro dele.
[...] o difícil e fatigante trabalho de preparação das roças para o plantio
[...], a demora em obter as primeiras colheitas e os primeiros excedentes,
a dificuldade em escoar e comercializar a produção e a necessidade de
conseguir recursos para adquirir meios de subsistência e pagar dívidas,
fizeram assim com que a mão-de-obra fosse desviada da agricultura para
outras atividades [...] (CUNHA, 2008, p. 89).

A Colônia fora concebida para a agricultura, este desvio da mão de obra
do campo para o trabalho assalariado chegou até mesmo a causar protesto
da Sociedade Colonizadora. Porém, Joinville era uma colônia diferente do
habitual. Desde 1851, com a chegada do veleiro Gloriosa formou-se na cidade
uma elite econômica que proporcionava este tipo de trabalho aos colonos
recém-chegados (FICKER, 1965)‘’[...] a chegada do Gloriosa exerceu influências
profundas na Colônia. Vieram pela primeira vez homens de cultura elevada e
com iniciativa comercial e industrial, sem contar o capital a ser empregado na
Colônia ’’ (FICKER, 1965, p. 100).
Outra opção de trabalho assalariado para os colonos era oferecida pela
própria direção da colônia na abertura de estradas. Neste caso destaca-se
a construção da Estrada da Serra (atual SC 301) que demandou mais de
três décadas de trabalho e empregou milhares de colonos na sua construção.
(FICKER, 1965)
Portanto, com base nos autores supracitados, havia a dificuldade em
preparar a terra para o cultivo, concomitantemente havia também a presença
de uma elite econômica que oferecia trabalho assalariado para os colonos.
Um terceiro fator de extrema importância na formação da classe
trabalhadora da Colônia Dona Francisca foi o endividamento dos colonos.
Muitos chegavam à colônia desprovidos de quaisquer bens, que abrangia
desde utensílios mais básicos, como panelas, até os mais fundamentais para o
trabalho, como ferramentas. A situação agravava-se quando o colono adquiria
um lote de terra, que muitas vezes levava décadas para ser quitado (CUNHA,
2008).
Sendo estes [os colonos], em sua maioria absoluta, pobres, precisaram
contrair dívidas para pagar as passagens, adquirir um lote, construir
uma moradia, comprar alimentos, ferramentas e outros utensílios. A
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pouca fertilidade das terras, as más colheitas, a dificuldade para vender
os produtos e conseguir um excedente, as doenças, as enormes privações
enfim, enfrentadas pelos colonos faziam com que as dívidas (somadas aos
juros) se tornassem extremamente pesadas para eles (CUNHA, 2008, p. 83).

As dívidas deixavam os colonos, muitas vezes, desesperados. Não
podiam dar-se ao ‘’luxo’’ de esperar a terra começar a produzir, desta forma,
atiravam-se ao trabalho assalariado. Muitos além da preocupação justa com
o crescimento das dívidas, ainda haviam de se preocupar com o futuro de
sua família, em caso de algo lhe acontecer. Ao contrário do que ocorre hoje, a
dívida não ”morria’’ com o sujeito. Algumas famílias perderam seus bens para
a administração da Colônia pela incapacidade de pagar suas dívidas após a
morte de seu patriarca (CUNHA, 2008). Pode-se citar o caso dramático dos
seis filhos do casal Johann e Elise Lenschow, mortos por índios na Estrada da
Serra em 1873:
No inventário, Friedrich Brustlein, representante e administrador dos bens
do Príncipe e da Princesa de Joinville e diretor da colônia Dona Francisca,
declara que os herdeiros, com idades entre 21 e 1 ano e meio, não têm direito
algum sobre a casa, plantações e benfeitorias existentes na propriedade,
pois havendo muitos credores, os bens foram vendidos para o pagamento
deles (CUNHA, 2008, p. 83).

Outro fator que pode ter facilitado a opção do colono pelo regime
assalariado é a profissão de origem. Evidentemente muitos imigrantes já
eram agricultores em seu país, porém havia uma massa de pessoas que se
estabeleceram em Dona Francisca que tinham outras profissões de origem:
‘’A Colônia conta com [...] bastante número de profissionais tais como
marceneiros, pedreiros, carpinteiros, sapateiros, talhadores, toneleiros etc.’’
(FRANKEMBERG, 1852, p.125 apud. FICKER, 1965).
Assim, se têm estas quatro características que contribuíram para a
formação da classe trabalhadora na Colônia Dona Francisca: a dificuldade
de preparar o solo para a agricultura; a presença de uma elite abastada que
proporcionava trabalho assalariado aos colonos; o endividamento dos colonos
e a profissão de origem na terra natal. Outro fator, tão importante que será
abordado em separado, são as ideologias protestante e germanista.

2.1 O GERMANISMO E PROTESTANTISMO NA FORMAÇÃO DA CLASSE
TRABALHADORA
Além de todas as forças sociais e econômicas que levaram o colono
que se estabeleceu na Colônia Dona Francisca a optarem pelo trabalho
assalariado, existe uma força ainda maior a ser mencionada: a ideológica. Das
correntes de pensamento que circulavam na colônia, duas merecem destaque:
o germanismo e o protestantismo.
O germanismo refere-se ao nacionalismo alemão. Apesar de o Império
Alemão ter consolidado sua unificação somente em 1871, desde o início do
século XIX o nacionalismo alemão ganhava força. O ápice deste movimento
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foram as Revoluções de 1848, que tomaram a Europa protestando contra o
absolutismo, reforçando as ideologias nacionais (CUNHA, 2008).
Conforme o mesmo autor, para os defensores do nacionalismo alemão que
se envolviam em negócios ligados à colonização na América, como por exemplo,
os Schroeder e os Schramm principais acionistas da Sociedade Colonizadora
de Hamburgo, era preciso achar um local praticamente desabitado, para que
os colonos não se corrompessem a outra ideologia (como acontecia nos Estados
Unidos, onde muitos colonos abandonavam o germanismo em detrimento da
cultura americana), e que o clima fosse diferente do europeu para não haver
concorrência de produtos. As terras principescas eram perfeitas.
O germanismo refere-se não somente a ideologia de pertencimento à
uma nação, mas engloba toda uma série de valores, sendo o mais aclamado e
glorificado na Colônia Dona Francisca, a do alemão trabalhador.
Eram filhos da Germânia os que aqui executaram o fatigante trabalho;
alemães da Suíça, da Áustria e principalmente alemães do Império Alemão,
inicialmente ajudados por famílias norueguesas, suecas e dinamarquesas.
[...] a energia e a tenacidade alemãs superaram todas as dificuldades [...]
(Leifer, Der Volksbote, 1902 apud. CUNHA, 2008, p. 55).

Existem muitos relatos de colonos, que mencionaram em cartas a seus
parentes, o quão fundamental era o trabalho para os que vinham para Colônia
Dona Francisca. Porém, nota-se que a importância dada ao trabalho desde os
primórdios da colonização impregnou-se na ideologia do povo que se instalava
em Joinville. Segundo Souza 2008: ‘’O simples fato de as pessoas exibirem seus
crachás das empresas em que trabalham pelo centro da cidade não é apenas
mais uma atitude espontânea e desinteressada; [...] há algo de ideológico por
trás dessa cultura aquiescente, defensora do trabalho ordeiro e disciplinado ‘’
(SOUZA, 2008, p. 31).
Portanto, o germanismo pregou a ideia da importância do trabalho para
os colonos. Porém, ele sozinho não explica todo o fenômeno ideológico que
ocorria na Colônia. É evidente a quantidade de pessoas de confissão protestante
que se instalaram em Joinville. Por exemplo, em 1851 cerca de 97,5% da
população era protestante; em 1852, 96%; em 1857, 87,5%. (FICKER, 1965).
Apesar do aumento do número de católicos, no período colonial a grande
maioria da população joinvilense professava a fé protestante e isso, sem
sombra de dúvidas, influenciou ideologicamente a sociedade.
Max Weber em seu clássico ‘’A Ética Protestante e o Espírito do
Capitalismo’’ pode dar alguma luz à discussão. Ao tratar do termo alemão Beruf
que dentro da ideologia protestante ganhou o sentido de vocação profissional,
esta palavra que tem como homônimo o termo inglês Calling que em uma
tradução literal significa ‘’chamado’’, a vocação profissional, para os ramos do
protestantismo, tem em sua gênese um chamado divino (WEBER, 2003)
[a] valorização do cumprimento do dever dentro das profissões seculares, no
mais alto grau permitido pela atividade moral do indivíduo. Foi isso que deu
pela primeira vez este sentido ao termo vocação e que, inevitavelmente, teve
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conseqüência a atribuição de um significado religioso ao trabalho secular
cotidiano. Foi, portanto, nesse conceito de vocação que se manifestou o
dogma central de todos os ramos do Protestantismo (WEBER, 2003, p. 43).

Desta forma, para a maioria dos colonos o trabalho além de ser um valor
próprio do germanismo ganhava o sentido de vocação. Ainda abordando Weber:
‘’[Lutero enfatiza] a indicação de que o cumprimento das tarefas seculares sob
quaisquer circunstâncias é o único caminho para satisfazer a Deus, e que
isto, somente isto, é a vontade de Deus [...]’’ (WEBER, 2003, p. 44).
Outro detalhe interessante do pensamento protestante que pode ter
influenciado na formação ideológica da classe trabalhadora em Joinville é:
‘’Para Lutero [...] o indivíduo deve fundamentalmente permanecer na profissão
e na posição em que Deus originalmente o colocara e sua aspiração deve
manter-se dentro dos limites dessa sua condição de vida’’ (WEBER, 2003, p.
46).
Assim tem-se de um lado a glorificação do trabalho para o germanismo e
de outro a ideia de vocação e condicionamento do trabalho para o luteranismo,
um conjunto ideológico fortíssimo e que ainda vive impregnado na sociedade
do trabalho joinvillense.
Um exército de trabalhadores estava formado. Homens e mulheres
amarrados a diversos grilhões sociais, econômicos e culturais, mão de obra
disponível para poucos privilegiados que estavam interessados em multiplicar
seu capital. Este é o terreno fértil para uma cidade industrial florescer.

2.2 O NASCIMENTO DA CIDADE DA INDÚSTRIA
Para entender a importância industrial e econômica de Joinville no
panorama catarinense é oportuno iniciar este segmento analisando alguns
números. Santa Catarina é a sexta economia brasileira. No ano de 2011 o PIB
estadual era 169 bilhões de reais enquanto o de Joinville no mesmo ano foi de
quase 19 bilhões de reais, isto representou 11% da economia do Estado, um
número expressivo, levando em conta os dados do Censo do IBGE de 2010
que registrou um total de 295 municípios em Santa Catarina (Santa Catarina
em Dados.Disponível em: fiesc.com.br).
Referente à quantidade de indústrias, Joinville contava em 2011 com
2093 empresas do ramo de Indústria de Transformação, isso representa
7,6% do total de todas as indústrias de todo estado. Essa porcentagem sobe
para 12% se levar em consideração somente os ramos mais representativos
na região norte catarinense segundo dados do FIESC (Joinville em Dados.
Disponível em: ippuj.joinville.sc.gov.br).
Compreender como que a Colônia que fora concebida para agricultura
se transformou em importante polo industrial será o objetivo desta parte do
texto. Conforme analisado anteriormente, Joinville contava com mão de obra
propícia para indústria por todos os motivos já mencionados.
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Outro fator que ajuda a entender o florescer da industrialização na cidade
é a presença de capital proveniente de alguns colonos que se instalaram em
Schoroedersort (segundo Carlos Ficker esse foi o primeiro nome da cidade)
(CUNHA, 2008).
Então, basicamente na Colônia Dona Francisca havia os mesmos
elementos que um século antes já havia propulsado a industrialização
britânica: capital disponível e mão de obra.
Retomando o início da História de Joinville, já no final de 1851 havia
na colônia uma Olaria (algo fundamental até por se tratar uma cidade em seu
início) e uma fábrica de vinagre já estava se estabelecendo. No ano seguinte, em
1852, o número de estabelecimentos industriais já havia subido para quatro
(tijolos, madeira, vinagre e cigarros). Em 1853 o número de estabelecimentos
subia para onze. Em 1854 eram 34. No início do ano de 1856 o presidente
da província de Santa Catarina João José Coutinho em pronunciamento a
Assembleia Legislativa já lamentava o pouco desenvolvimento agrícola da
Colônia Dona Francisca (FICKER, 1965).
Outros dados ao longo do tempo mostram a acesse da indústria na
cidade.
[...] em 1873: a colônia tinha 6810 habitantes e contava com 11 fábricas
de tijolos e telhas, duas fábricas de panelas e outros objetos de barro, 21
fábricas de cigarro, três cervejarias, três fábricas de vinagre, uma fábrica
de móveis, uma fábrica de velas, uma fábrica de sabão, duas caieiras, três
curtumes e sete serrarias (CUNHA, 2008, p. 90).

Junta-se a isso uma infinidade de profissionais dos mais variados
segmentos:
[...] havia 38 marceneiros, 30 carpinteiros, 10 segeiros, 13 ferreiros, 6
latoeiros, 34 alfaiates, 35 sapateiros, 6 curtidores, 7 seleiros, 7 padeiros, 10
açougueiros, 30 charuteiros, 12 moleiros, 8 serralheiros, 3 tipógrafos, 16
carroceiros, 12 barqueiros, 3 farmacêuticos, 10 taberneiros, 3 jardineiros, 5
tamanqueiros, 15 costureiras, dois construtores navais, dois torneiros, dois
forjadores de cobre, dois relojoeiros, dois oleiros, dois fabricantes de gorros
e tintureiros e dois saboeiros (CUNHA, 2008, p. 90).

Realmente, de acordo com estes dados pode-se inferir que a Colônia Dona
Francisca estava longe de ser um empreendimento agrícola. A própria Sociedade
Colonizadora de Hamburgo tem responsabilidade neste fato, pois desde o início
buscou aliciar também homens com bons capitais para estabelecerem-se na
Colônia. Os motivos que levaram a Sociedade Colonizadora a buscar também
esse tipo de colono provavelmente estão ligados à manutenção do germanismo
e de esses colonos terem condições para desenvolver o empreendimento com
seu capital. (CUNHA, 2008)
Um marco, ou por que não um coroamento, da industrialização foi a 1º
Exposição de Produtos Agrícolas e Industriais que ocorreu em Joinville em
agosto de 1874 entre os dias 16 e 23. Foram muitas honrarias distribuídas
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e para encerrar os festejos uma corrida de cavalos foi promovida na
Katharinenstrasse, hoje Rua Getúlio Vargas (FICKER, 1965).
Segundo Ficker (1965), em 1879 a indústria da erva-mate aumentou
consideravelmente. Os avanços das obras da Estrada da Serra (hoje SC 301)
proporcionaram que o bem chegasse a Joinville em lombos de burros. Os
primeiros investimentos na área ocorreram já em 1877, mas a partir do início
da década de 1880, Joinville tornou-se o principal polo industrial da ervamate. “Foi a erva-mate, inegavelmente, um fator econômico preponderante no
desenvolvimento de Joinville.’’ (FICKER, 1965, p. 280)
Em 1883 ocorreu outro fato importante: a primeira fundição de ferro da
província foi inaugurada em Joinville, de propriedade do Senhor W. Motzkeit.
Importante, pois este foi o primeiro passo no que hoje é reconhecidamente o
principal ramo industrial da cidade, que é a metal mecânica (FICKER, 1965).

3 CONSIDERAÇÕES FINAIS
Tendo em vista tudo o que foi discutido, é possível inferir que a
transformação de Joinville em uma cidade industrial não foi um mero acaso.
Foi resultado de um conjunto de características sociais, econômicas, culturais
e ideológicas que se manifestaram na Colônia Dona Francisca.
Oriundo do proletariado industrial joinvillense, pude vivenciar que
existem resquícios que se perpetuaram e ainda permanecem impregnados na
mentalidade de trabalhadores e empregadores da cidade. Principalmente na
exaltação do trabalho, no suplício do valor e da importância do lazer e da
manutenção de uma elite econômica, representada por algumas famílias, que
continuam a deter o controle sobre grande parte da economia da cidade de
Joinville. Até os dias atuais a pouca importância que têm espaços públicos
de lazer, já que o trabalho, para o joinvillense, é extremamente valorizado e
cultuado. ‘’Relíquias’’ ganhadas das empresas, como crachás ou uniformes,
ganham verdadeiro sentido místico.
Portanto, assim como o ser humano que carregará para toda sua vida
traços culturais dos primeiros anos de educação, uma cidade, neste caso
Joinville, carrega de forma subjetiva na ideologia que permeia e se perpetua
na sociedade, traços de seus primeiros anos.
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A COLÔNIA SANTA CRUZ E AS CARTAS DE IMIGRANTES ALEMÃES
Olgário Paulo Vogt1
Roberto Radünz2

INTRODUÇÃO
A imigração alemã para o Rio Grande do Sul RS, na segunda metade
do século XIX, recebeu o apoio oficial estatal para arregimentar emigrantes
para cruzar o Atlântico. Assim, quando a colônia Santa Cruz passou a ser o
epicentro do movimentoAlemanha. Sua função era convencer os potenciais
colonos das vantagens que teriam em vir para o Sul do Brasil.
Com o fito de divulgar a Colônia Santa Cruz entre potenciais emigrantes,
e fazer uma propaganda positiva do empreendimento, Kleudgen se valeu de
duas estratégias: mandou publicar um opúsculo intitulado Die Deutsche
Kolonie Santa Cruz in der Provinz Rio Grande Do Sul in Süd-Braslien e também
fez publicar no jornal Allgemeine Auswanderungs-Zeitung, de Rudolstadt,
inúmeros anúncios sobre as possibilidade de emigração para a Colônia Santa
Cruz, bem como cartas de imigrantes e noticiosos sobre a colonização no RS.
O objetivo da presente comunicação é realizar uma análise de conteúdo
das cartas mandadas publicar por Kleudgen na Alemanha. Teoricamente o
estudo sofre influência do historiador francês Roger Chartier, mais precisamente
nos seus fundamentos de produção, de circulação e de recepção de livros. No
presente caso adaptou-se essas concepções para jogar uma luz e interpretar
o conteúdo de cartas que, supostamente, foram escritas por imigrantes recém
estabelecidos na Colônia Santa Cruz.

A COLÔNIA SANTA CRUZ E O AGENCIADOR PETER KLEUDGEN
No RS, imigrantes de diferentes etnias foram instalados inicialmente em
áreas que haviam sido inicialmente desprezadas pela atividade de criação de
gado. Na depressão do rio Jacuí, aos pés e nos contrafortes da Serra Geral,
por iniciativa do governo provincial, foram criadas, em meados do século XIX,
três colônias de migrantes alemães pelo governo da Província do Rio Grande
de São Pedro do Sul.
Incrustada no território do município de Rio Pardo surgiu, em 1849,
Santa Cruz. A colônia Santo Ângelo, em Cachoeira do Sul, foi instalada em
1857. Finalmente, Monte Alverne, localizada a norte da colônia de Santa Cruz,
foi fundada em 1859 em terras então sob a jurisdição da Vila de Taquari.
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Em 15 de dezembro de 1851, o governo da província assinou um contrato
com Peter Kleudgen. Por esse acordo, Kleudgen se comprometia a, em um
prazo de dois anos, agenciar até dois mil morigerados colonos agrícolas e
industriais para serem assentados na Colônia Santa Cruz. Este não foi o
primeiro contrato firmado pelo agente com a Província. Antes desse acordo de
prestação de serviços, Kleudgen já havia recrutado colonos para Santa Cruz.
(CUNHA, 2000; MARTIN, 1979).
Peter Kleudgen encontrou grande resistência às suas atividades em
Hamburgo. O
fato de ser agente oficial autorizado pelo governo da Província de São
Pedro para agenciar colonos, e a exclusividade que tinha para destinar lotes
de terras em Santa Cruz gerou, por parte de alguns de seus concorrentes, uma
campanha difamatória. “Seus oponentes trataram de espalhar pela imprensa
uma série de artigos que buscavam desacreditar seu trabalho e a emigração
para o Rio Grande do Sul” (CUNHA, 2000, p. 198).
Com a finalidade de divulgar a Colônia Santa Cruz entre potenciais
emigrantes, e de fazer uma propaganda positiva do empreendimento, Kleudgen
se valeu de algumas estratégias. Dentre essas estratégias está a impressão de
materiais sobre a colonização na Província do Rio Grande de São Pedro do
Sul. Nesse sentido, mandou publicar um opúsculo intitulado Die Deutsche
Kolonie Santa Cruz in der Provinz Rio Grande Do Sul in Süd-Braslien. Também
fez publicar, no jornal Allgemeine Auswanderungs-Zeitung, de Rudolstadt,
inúmeros anúncios sobre as possibilidades de emigração para a Colônia Santa
Cruz, notícias sobre a colonização no Rio Grande do Sul, bem como várias
cartas de emigrados já radicados na colônia.
O livreto, editado e publicado em Hamburgo, possui duas versões: a
primeira, que data do ano de 1852, foi publicada por J. J. Nobiling; a segunda,
do ano de 1853, foi editada em Hamburgo por Robert Kittler e impressa na
gráfica de Günther Fröbel, em Rudolstadt. O livreto constitui um precioso
e raro documento sobre como se deu a colonização no Sul do Brasil, mas
especificamente na colônia provincial de Santa Cruz.
Em meados do século XIX, não era incomum encontrar na Alemanha
livros de viagens, guias e outras publicações especializadas no tema da
emigração (ALVES, 2003). Algumas delas, inclusive, faziam referência à
Província do Rio Grande de São Pedro do Sul. Somente Joseph Hörmeyer, um
entusiasta da emigração alemã para o Brasil, fez publicar 3 livros relativos ao
Brasil. O primeiro, impresso em Coblentz em 1854, intitulado “Beschreibung
der Provinz Rio Grande do Sul in Südbrasilien mit besonderer Rücksicht auf
deren Kolonization”; o segundo, editado em Hanover no ano de 1857, levou
o título de “Südbrasilien. Ein Handbuch zur Belehrung für Jedermann,
insbesondere für Auswanderer. Mit ener Karte”; o terceiro, impresso em uma
tipografia de Rudolstadt em 1863, saiu com o nome de “Was Georg seinen
deutschen Landsleuten über brasilien zu erzählen weiss. Mit 25 Holzschnitten
in Farben”. Outro paladino da colonização, o médico Robert Avé-Lallemant,
mandou publicar, em 1859, “Reise durch Süd-Brasilien im Jahre 1858”.

632

MIGRAÇÕES HISTÓRICAS E RECENTES

SUMÁRIO

CARTAS DE IMIGRANRES COMO FONTE E OBJETO DE PESQUISA
De acordo com Dicionário Aurélio da Língua Portuguesa (2001, p.136),
carta é uma “comunicação manuscrita ou impressa, endereçada a uma ou
várias pessoas”. Uma carta é, antes de qualquer outra coisa, um meio de
comunicação. Mas um canal de comunicação em que os sujeitos envolvidos
encontram-se distanciados fisicamente. No passado escreviam-se “cartas para
comunicar algo a alguém, para contar fatos ocorridos, para levar Boas novas‖,
para dizer dos sentimentos, dos sofrimentos e das alegrias, para afastar a dor
da ausência.” (COSTA, 2014, p. 20).
Foi a partir do século XVIII, paralelo ao aumento progressivo da
alfabetização e do hábito de leitura, que o costume de trocar cartas passou a
adquirir expressão. Esse hábito cultural, que alcançou diversas camadas da
sociedade, tornou-se, no decorrer do século XIX, uma prática muito apreciada
na Europa e na América. Trocavam-se correspondências de amor, amizade,
recomendações, louvor, agradecimento, pedidos, conselhos etc. (MALATIAN,
2009).
Quando se trabalha com correspondências, o tratamento metodológico
que o pesquisador deve adotar com o sua fonte ou objeto de pesquisa deve
seguir o mesmo rigor que a historiografia usualmente utiliza para com outras
tipologias documentais. As cartas, obviamente, não são a prova do real e não
necessariamente expressam o acontecido, mas podem fornecer “pistas ou
rastros para chegar a este.” (MARTINS, 2011, p. 65). O confronto com outras
fontes, a motivação de sua escrita, as condições de sua produção, circulação
e recepção, as formas materiais de suporte e a linguagem empregada devem,
impreterivelmente, fazer parte de um conjunto de procedimentos adotados
pelo historiador. (MALATIAN, 2009).
Quando da colonização do Brasil Meridional, missivas passaram a ser
trocadas com alguma regularidade ente imigrados e seus parentes e conhecidos
da Europa. As cartas se constituíam, então, no principal meio de comunicação
à distância. Na edição do seu opúsculo de 1852, Peter Kleudgen afirma ter
em suas mãos 63 cartas escritas por colonos estabelecidos em Santa Cruz
direcionadas à Europa. Todas essas missivas enalteciam a imigração para o
Brasil e para a Colônia Santa Cruz.
Das 63 epístolas que tinha em seu poder, publicou oito, que aparecem
no quadro 1. Essas cartas objetivavam enaltecer as condições materiais de
existência dos colonos, que seriam muito melhores daquelas que possuíam
anteriormente na Europa.
QUADRO 1
Data

Destinatário

13/12/1851 Nicol Schmidt
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Schuhmacher
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Coblez

Autor

Observação

Adam Reis

Para pais, irmãos e
cunhados.
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Data

Destinatário

01/1201851 Johan Thoes
16/12/1851 Carl Buss

21/12/1851
16/12/1851
27/12/1851
17/12/1851
23/11/1851

Endereço
Gutenthal in
Trier

Autor
Peter Thoes
Jacob Buss

Ritzenhagen bei
Schultzen Natz Regenwalde in P. Schneider
Pommern
Marei Elisab.
Peter Bender
Coblenz
Bender
Michel
J. Trarbach
Irmenach
Trarbach
Viuva de Peter
Coblenz
Carl Pündrich
Pündrich
Wilhelm
Jacob
Trier
Reuter
Herberts

Observação
De irmão para
irmão
De um colono
migrado de São
Leopoldo para SC

Para filhos e netos
Para os pais
Para a mãe
Para cunhado

Na edição do livro de 1853 as cartas não mais aparecem. A primeira
edição, a de 1852, tem 48 páginas, o que é um número múltiplo de quatro. A
segunda edição, de 1853, possui 40 páginas, o que igualmente é um múltiplo
de quatro. Qual teria sido a razão de suprimir as cartas na segunda impressão?
Tratar-se-ia apenas de uma simples medida de economia? Ou teriam as cartas
publicadas a mando de Kleudgen provocado algum tipo de adversidade na
Alemanha. A resposta para esses questionamentos fica para uma pesquisa
posterior.
As correspondências publicadas por Kleudgen supostamente foram
escritas por colonos de Santa Cruz e remetidas a seus parentes e amigos que
viviam na Europa. Elas não trazem somente algumas informações importantes
sobre a colônia. Esse tipo de documento, certamente, nos permite também
detectar alguns elementos da cultura e da mentalidade dos camponeses
alemães dispostos a emigrar. É por conta do poder de informação dessas
cartas que as mesmas foram tomadas como objeto deste estudo. Entendemos
que elas constituem um rico instrumento de análise histórica. Como destaca
Lemos (2004, p. 18), “como fonte, as cartas interessam pelo que contem de
indicativo sobre a pessoa, na posição de remetente ou de destinatário, e suas
circunstâncias”.
Na presente comunicação, nos detemos especificamente na análise de
conteúdo existente nessas oito cartas publicadas por Kleudgen na brochura
Die Deutsche Kolonie Santa Cruz in der Provinz Rio Grande Do Sul in SüdBraslien, impressa no ano de 1852. Todo o conteúdo do opúsculo deve ser
enquadrado no contexto da propaganda e do clima de adversidades para recrutar
emigrantes com o qual Kleudgen se defrontou. Embora haja duas versões do
texto, o conteúdo veiculado, afora a supressão das cartas, praticamente não
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difere. Trata-se, portanto, de um livro que Chartier (2011) classificou como de
discurso dirigido a um público, sendo propriedade de seu autor, só podendo
ser colocado em circulação por aqueles que eram seus mandatários.
Chartier (2001) também distingue a produção de textos da produção
de livros. Afirma, nesse sentido, que nos textos que escreve, o autor tende a
impor protocolos de leitura, trazendo o leitor para um sentido de ler como lhe
é indicado. O intuito desses protocolos é direcionar a interpretação do leitor
gerando uma certa expectativa de performance de leitura e de recepção do
texto. Os protocolos de leitura acrescentados pelo autor podem ser identificados
no título, prefácio, dedicatória e nas mensagens direcionadas aos leitores ao
longo do livro. Como frisa Lima (2010, p. 217), esses protocolos podem estar
presentes também em correspondências:
O protocolo de leitura, seja no livro ou em uma carta, pode ser definido como
um dispositivo posicionado dentro de uma certa estratégia discursiva; ao
expressar um desejo de performatividade a sua presença ajuda a desconstruir
a aura espontânea e “essencialista” que ronda os textos fabricados nos
espaços íntimos, já que evidencia o cálculo.

Já a produção do livro envolve procedimentos que não os propriamente
da escrita e da intenção de seu autor. Envolve a revisão do texto, eventuais
acréscimos, abreviações ou supressões de determinadas passagens, divisão
do texto com novas configurações de parágrafos, a tipografia, as ilustrações e,
finalmente, a impressão, atividades essas decididas pelo editor-livreiro ou por
alguém a quem ele delegou alguma dessas tarefas. Dessa forma, os editores
intervém nos protocolos de leitura inicias acrescentando outros. A produção
pode, por isso mesmo, sugerir leituras diferentes de um mesmo texto.
Da produção, passando pela circulação, chega-se à recepção do texto, no
nosso caso, o livreto de propaganda de Kleudgen contendo cartas de alemães
emigrados. O livreto e as cartas, certamente, circularam em segmentos
diversos da cidade e do campo. Na época, ainda que já estivesse disseminada
a leitura individual e silenciosa, fazia-se ainda a leitura oralizada. A leitura
visual e silenciosa ocorria quando o leitor fazia o percurso dos olhos sobre as
páginas sem que fizesse a oralização. Já a leitura que se valia do suporte em
voz alta poderia ser destinada a um vasto público de camponeses e artesãos,
que poderia incluir tanto os analfabetos quanto os mal alfabetizados. Logo,
leitura silenciosa e leitura em voz alta eram indícios, também, de distâncias
socioculturais (CHARTIER, 2001)
Nas noites, principalmente nas longas e frias de inverno, os camponeses
liam ou faziam seus filhos ler em voz alta para a família. A leitura em voz alta,
assim, reunia a comunidade familiar em torno da mesa ou do fogo. Podia-se
ler trechos da bíblia, partes de um jornal ou de um almanaque, trechos de
um romance, informativos relacionados com o ofício agrícola. Caso fossem
católicos, podia-se ler sobre a vida de um santo.
Como destaca Vasconcelos (2011), o velho e secular hábito de contar
história ao redor da lareira passou a contar com uma nova mediação, isto é,
a leitura em voz alta para um grupo de ouvintes. Nessa situação, narrador e
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leitor sobrepunham-se. O destinatário da leitura, além do próprio narrador,
atingia também os ouvintes. Os usos da leitura, consequentemente, ficavam
longe de serem possíveis de controle. Dessa forma as cartas podiam ser lidas,
à noite, frase por frase, em voz alta, para os membros da família reunidos
em torno do fogão ou da mesa de jantar. A reunião das pessoas em torno do
livro e a leitura compartilhada propiciava conversas, discussões, momentos
de convívio e de troca.
Nesta comunicação, parte-se do pressuposto de que as cartas incluídas
por Peter Kleudgen em seu opúsculo impresso em 1852 tinha um claro e
manifesto objetivo de convencimento. Ele tinha consciência que as cartas
Eram prestigiadas pelo leitor simples que as considerava como fonte
de informação segura, já que não se tratava, ao menos explicitamente, de
artigos-propaganda de companhias de navegação e colonização, de governos
ou de pessoas ligadas comercialmente ao processo. Tratava-se de experiências
pessoais, de relatos vividos pelo emigrante simples que desejava, no máximo,
motivar seus parentes e amigos a segui-lo (ALVES, 2003, p. 161).

O destinatário das missivas não era aquele a quem ela tinha sido
originariamente destinada. O destinatário era o conjunto de camponeses
que estava disposta a emigrar e que não tinha conhecimento ou que tinha
informações distorcidas sobre o Brasil e o projeto de colonização que se
realizava no Sul do Brasil, mas especificamente na Colônia Santa Cruz. Na
mesma época, Hörmeyer (1986) escrevia, na introdução de seu primeiro livreto,
datado de 1854, que era “um dever seu esclarecer a classe desejosa de emigrar
da população alemã sobre a situação do Brasil e refutar as grosseiras e até
mais que grosseiras calúnias que cursam a respeito”.
Na Alemanha, Kleudgen enfrentou sérias dificuldades para arrebanhar
gente para a Colônia Santa Cruz. Primeiramente porque a esmagadora maioria
dos que emigravam tinham por destino os Estados Unidos da América. Apesar
das discrepâncias estatísticas existentes, Magalhães (1989) aponta que
o número de imigrantes de origem alemã que veio ao Brasil é muitíssimo
inferior ao do que teve por endereço a América do Norte. Entre 1820 e 1910,
por exemplo, estima que apenas 119,3 mil dos que emigraram da Alemanha
dirigiram-se ao Brasil, contra 5.260,2 mil que optaram pelos Estados Unidos.
Durante o século XIX, a migração espontânea entre a Alemanha e o Brasil
era quase inconcebível. Afora outras diferenças e considerações, o preço da
travessia do Oceano Atlântico para o Sul do Brasil era então duas vezes mais
elevado que para os Estados Unidos (ROCHE, 1969). Assim sendo, somente
uma imigração subsidiada poderia ter algum êxito.
Kleudgen precisou, ainda, disputar o reduzido contingente de emigrantes
que foram seduzidos a desembarcar em portos brasileiros. Para tanto, precisou
competir com os negociantes que agenciavam imigrantes para trabalhar, em
sistema de parceria, nas fazendas de café do Sudeste e com aqueles que
recrutavam colonos para outros empreendimentos do Brasil Meridional.
É nesse contexto que as cartas publicadas por ele precisam ser
analisadas. Contudo, entre as expectativas de recepção da leitura projetadas
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por Kleudgen e a recepção feita pelos leitores ou ouvintes das epístolas devem
ter ocorrido ressignificações variadas.

CONTEÚDO DAS CARTAS
Inicialmente, é imprescindível estabelecer as temáticas aqui trabalhadas
como amostra do que é encontrado nessas missivas. A metodologia empregada
passa pela análise de conteúdo (BARDIN, 1979). Dentre as técnicas de análise
de conteúdo, tomou-se a análise temática. De acordo com Minayo (1999, p.
209), “qualitativamente a presença de determinados temas denota os valores
de referência e os modelos de comportamento presentes no discurso”.
Há temas que são recorrentes nas cartas. Aqui optamos por escolher
alguns que dizem respeito à viagem, ao clima, à condição do colono de ser
proprietário de terras, à alimentação, à fertilidade do solo e aos cultivos
existentes na Colônia Santa Cruz, à posse de animais de criação e ao fato dos
colonos se tornarem homens livres. Essas cartas procuravam enaltecer as boas
condições de vida dos colonos de Santa Cruz e ressaltar que ali a situação era
melhor do que nos Estados Unidos ou do que em outras colônias do Brasil. Os
textos não revelam problemas e inquietações pelos quais passavam os colonos
assentados em Santa Cruz. Certamente com o intuito de dar credibilidade
às correspondências, as cartas apresentam o nome dos colonos, o nome dos
destinatários e o seu local de moradia na Alemanha.
No que diz respeito à viagem, o colono Adam Reisz abre sua missiva,
endereçada aos pais, irmãos e cunhados, afirmando que “a viagem não é tão
difícil e perigosa como parece; estamos todos bem e nos sentimos felizes aqui.”
Hörmeyer (1966, p. 74), na sua publicação de 1863, referiu-se a essa temática
ao afirmar que “de todas as viagens marítimas, é a para o Brasil a menos
perigosa.” O autor argumenta que na travessia entre a Europa e a América
do Sul não se encontravam icebergs, que já tinham afundado navios que se
dirigiam à América do Norte. Também não havia o risco de se deparar com
nevoeiros terríveis que possibilitavam que um navio fosse abalroado por outro.
Igualmente seriam raras as tempestades que tornavam perigosas, incômodas
e desagradáveis as viagens para a América do Norte.
Com relação ao clima, há praticamente em todas as cartas alguma
referência ao mesmo. Essa referência ao clima existente era apropriada já
que, na Alemanha, havia boatos e receios de que o meio ambiente no Brasil
não fosse apropriado para os europeus do norte. As informações sobre o clima
aparecem porque volta e meia surgia alguém dizendo que havia lido ou ouvido
falar que “o Brasil é uma terra onde todos ardem com o calor ou têm de morrer
de grave enfermidade.” (HÖRMEYER, 1966, p. 27). Kleudgen (1853) escreveu
em seu livreto que em Santa Cruz, no verão, a temperatura raramente subia
até os 28o ou 30oC; já no inverno, durante o dia, caía até os 12 ou 10oC e,
durante a noite, às vezes baixava para 5 ou 4oC. No que tange ao estado de
saúde, afirma que a colônia não deixava nada a desejar, pois febres e outras
doenças endêmicas não se conheciam por ali.
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O imigrante Schneider, em correspondência enviada ao alcaide Natz,
em Ritzenhagen, Pomerânia, comunica que “o pessoal na Alemanha enche a
cabeça do emigrante com tantas coisas que aprendem nos livros (...) O Brasil
foi-me relatado como medonho e agora acho-o tão belo. O calor é menos forte
do que na Alemanha.”
A esperança de se tornar proprietário de terra era um sonho alimentado
por muitos dos pobres camponeses alemães. Nesse sentido, afirmações como
as seguintes devem ter tido alguma repercussão entre os dispostos a tentar
a vida fora da Europa. Adam Reisz parece escrever com orgulho “temos um
quinhão de terras com 200 braças de largura por 800 de fundos”. Peter
Scheneider afirma estar muito feliz no Brasil e comunica “Eu e o meu sogro
temos duas colônias.” Jacob Herberts, depois de afirmar que está satisfeito na
Colônia Santa Cruz, afirma possuir “muitas terras boas e férteis.”
Informações a respeito de alimentação farta abundam nas missivas.
Jacob Buss, um colono que deixou São Leopoldo para se estabelecer em 1850
na Colônia Santa Cruz, escreveu para seu irmão Karl: “Nós não queremos sair
daqui; nós comemos todos os dias, pelo menos duas vezes carne, que nos faz
gosto, não nos falta alimento.” Peter Thoes, um colono que antes morara na
Província do Rio de Janeiro e que, desde 1850, se radicara na Colônia Santa
Cruz, informa seus irmãos de Huntenthal, Trier, que aqui “logo o homem poderá
ter convivências como na Alemanha, também, por exemplo, terá como comida,
manteiga, queijo, bom pão branco, leite e por ai adiante”. Jacob Herberts, ao
se dirigir para o seu cunhado Guilherme Reuter, de Trier, assegura: “Vivemos
melhor do que na Alemanha. Construí também um forno no qual cosemos o
nosso pão cotidiano, de sorte que nem por este lado sofremos.” Já o mencionado
Adam Reisz informa: “Na Alemanha dizem que no Brasil não há pão, mas nós
já cosemos o nosso pão há ano e meio; carne temos em abundância, duas ou
três vezes por dia; também há muita caça aqui, pegamo-la com cachorros.”
O fato de poder comer carne diariamente certamente deve ter sido
considerado um luxo para a maioria dos camponeses alemães que eram pobres
e viviam preocupados com a sua alimentação diária. Na Prússia, leitores e
ouvintes das cartas devem ter ficado impressionados com alguns dos relatos
de fartura alimentar. Robert Darton (1986, p. 40), embora se referisse à
França do antigo regime, registrou algo que devia ainda ser uma realidade
para muitos dos camponeses alemães em meados do século XIX. Segundo
o historiador, os camponeses “comiam carne apenas poucas vezes por ano,
em dias de festa ou depois do abate do outono, que só ocorria quando não
tinham silagem suficiente para alimentar o gado durante o inverno”. Em outra
passagem, destaca que comer carne era uma extravagância: “Numa sociedade
de vegetarianos de facto, o luxo supremo era cravar os dentes numa costela de
carneiro, em carne de porco ou de boi.” (DARTON, 1986, p. 52). “Comer até se
encher, comer até a exaustão do apetite, era o principal prazer que tentava a
imaginação dos camponeses e que eles raramente realizavam em suas vidas”
(DARTON, 1986, p. 53).
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No que concerne à possibilidade de caça, esse fato deve também ter
surtido efeito positivo na Alemanha. Hörmeyer (1966, p. 185) em uma das
narrativas reafirma:
Esclareço este ponto mais minuciosamente, porque no Brasil a caça e a
pesca são livres. Cada um, mesmo o mais humilde, pode caçar e pescar à
vontade. Lá não há guarda florestal e consequentemente, não há ladrões de
caça.

Informações relacionadas com a fertilidade do solo e os cultivos igualmente
se fazem presentes na maioria das correspondências. Assim, Peter Thoes
informa: “nós plantamos, em primeiro, grãos da América: algodão, tabaco,
feijão e abobora; e no mais tarde, queremos plantar variedades europeias de
cereais. Já temos bastante dinheiro na nossa frutífera chegada.” No mesmo
sentido, Jacob Buss assegura: “Nós colhemos duas vezes por ano e por isso
temos abundante.” Na mesma linha vai Adama Reisz: “Durante um ano colhese duas vezes, comida e vendida uma, à primeira colheita já se aproxima a
outra, e assim, podem compreender que aqui a gente se alimenta bem, mesmo
não recebendo subsídios do governo.” Na mesma linha, Peter Schneider afirma:
“Eu e meu sogro temos duas colônias; já plantamos e não tem limite a nossa
admiração como Deus deixa nascer aqui tudo com tanta rapidez.” Já Jacob
Herberts é enfático ao informar: “Possuo muitas terras boas e férteis; nossos
frutos não produzem o décuplo da colheita, mas o cêntuplo; plantamos milho,
ervilha, lentilha, aveia centeio, cevada, fumo e algodão.”
A referência aos animais de criação que os colonos já possuíam é outro
tema recorrente. Assim, por exemplo, Marie Elisab. Bender informa aos seus
amados filhos e netos em Coblenz que “nós temos uma carroça e 5 cavalos,
com eles vamos a Rio Pardo e buscamos mercadorias”. Jacob Herberts
relata: “Tenho dois bonitos cavalos, uma vaca, nove porcos e um galinheiro
cheio de aves”. Adam Reisz sustenta possuir “uma mula, uma vaca de cria,
dois porcos e 28 galinhas”.
O fato dos colonos se tornarem homens livres no Brasil e de não serem
ameaçados pelas autoridades, mas bem tratados pelos governantes, é outro
ponto mencionado com muita frequência nas cartas. Peter Thoes é enfático a
respeito disso: “Aqui se é home livre” (Man ist sein freier Herr). Marie Bender,
por sua vez, comunica que “aqui fazemos tudo, assim também como na
Alemanha temos grandes colheitas, alias aqui é melhor do que junto a vocês,
nós trabalhamos para nós mesmos e não precisamos pagar para o Estado.” A
correspondência de Peter Schneider é clara nessa questão:
Aqui é muito melhor do que lá em cima, na América. Vieram alemães de
lá pra cá, porque só vegetavam, eram enganados e roubados; por isso não
emigra para a América do Norte e vem pra cá, onde o governo te protege de
todas as patifarias e te auxilia eficientemente. (...) Não troco com nenhum
agricultor alemão, por mais rico que seja. Aqui não entra funcionário em
nossa casa para dizer: ‘escuta, paga mais!’ Não, aqui até recebemos dinheiro
do governo, e não há algum grande senhor que nos ordene: ‘hoje quero
isso, amanhã aquilo!’ Vivo agora livre e bem como muito senhor lá, e não é
qualquer um que deixo entrar em minha casa.”
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E o colono Schneider conclui afirmando: “aqui não somos escravos como
espalham mentirosamente na Alemanha. Façam como eu, não se deixem
demover e venham, aqui se está bem.”

CONSIDERAÇÕES FINAIS
A grande questão que se pode levantar é se essas cartas realmente eram
autênticas, ou seja, se de fato foram escritas por colonos e, caso tenham sido,
se realmente expressavam seus sentimentos. Em que medida Kleudgen ou os
editores da brochura não adulteraram seu conteúdo quando da produção?
Isso podia ser feito, por exemplo, suprimindo partes do texto, alterando o
significado de algumas frases ou recheando-as de conteúdo favorável.
Contudo, acredita-se que, ainda que Peter Kleudgen tivesse redigido
as cartas de próprio punho, confortavelmente sentado debaixo da sombra
de um Umbu, mesmo nesse caso essas correspondências não poderiam ser
descartadas enquanto fonte e objeto histórico. Se foram escritas e publicadas,
é porque esperava-se atingir um determinado público. Além de informações,
elas transmitiam sentimentos, emoções, experiências, conquistas. Objetivavam
seduzir, ganhar corações e mentes de parcela dos que as liam ou dos que
tomavam conhecimento de seu conteúdo pela oralidade. Só foram publicadas
porque tiveram um campo fértil para germinar. Mais do que revelar aspectos
da vida privada de seus autores, revelam informações sobre as dimensões
culturais que seus destinatários – os camponeses alemães - tinham sobre a
colonização.
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A IMPLANTAÇÃO DAS COLÔNIAS NO PARANÁ NO GOVERNO BENTO
MUNHOZ DA ROCHA – 1951-55
Renê Wagner Ramos1

CONSIDERAÇÕES INICIAIS
O processo de colonização e criação de colônias no Paraná representavam
as preocupações das oligarquias tradicionais e da burguesia emergente. As
colônias representavam o momento histórico e político, representado na
mudança de titulares de grandes fazendas tradicionais. O processo de mudança
consistia na saída de um ou de alguns membros da oligarquia por uma
centena de pequenos proprietários transformados numa emergente burguesia
regional ligada a agroindústria dinâmica e modernizante. Fenômeno esse que
teria ressonância em vários setores da administração estadual provocando em
embates políticos tanto no legislativo como no executivo (GREGORY, 2008).
O projeto do Governo Munhoz da Rocha de Modernização do campo no
Estado do Paraná, obrigaria a relação do agricultor com a terra fundamentadas
em mudanças experimentadas por outras regiões do país como estabelecimento
de relações capitalistas de produção, com a introdução da industrialização
e a mercantilização de todas as etapas de produção (MARTINS, 2015).
A relação capitalista foi expressa, no caso paranaense, com a criação das
Cooperativas nas colônias que garantiam a compra da produção dos colonos,
o beneficiamento industrial (agregando valor) e a comercialização voltado ao
mercado.
O modelo de produção voltado ao mercado exportador com alta
produtividade, teve como escopo uma industrialização de parte da produção
e venda ao mercado externo (soja, trigo, milho e leite), esse modelo foi
assim adotado no projeto. Esse modelo adotado normalmente em grandes
propriedades, acabou em êxito, mas não sem problemas que explicitaremos
adiante. Apesar dos colonos contarem com propriedades médias de 40
hectares, caracterizando minifúndio, onde normalmente adota-se a prática de
diversificação agropecuária. Para que mesmo em minifúndios prevalecessem
a lógica do mercado monocultor, exportador e produção em larga escala,
implantaram-se nas colônias o sistema cooperativo que atrelava o colono ao
interesse do mercado. Que exigia assim, um modelo de monocultura (trigo, soja,
cevada ou leite) como forma de ganhar escala de produção para o processo da
agro-industrialização, pois foram instaladas plantas industriais nas colônias
como forma de agregar valor ao produto.
A região das colônias no sentido Campos Gerais e Centro-sul, ficou
conhecida dentro da historiografia paranaense como Paraná tradicional. Pois
a sua colonização mais antiga foi marcada pela produção do mate e do gado,
1
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com intensa atuação do tropeirismo de gado e de porcos. Trata-se de uma
região marcada pelas grandes fazendas, onde ocorriam as invernadas do
gado e dos porcos, portanto marcada politicamente pelo domínio dos grandes
latifundiários na política regional com influência estadual (RAMOS, 2015).
Foi no século XX que as áreas de campos passaram a ser destinadas
a produção de grãos, principalmente a soja, além da criação de pastagens
específicas para a produção leiteira. Pois, como afirmou Brasil Machado na obra
Estrutura dos Campos Gerais (1968, p. 47) “no correr das primeiras décadas do
século XX, a produção das fazendas diminuía constantemente, empobrecendo
os fazendeiros. O Governo do Estado procurava deter essa decadência. As
fazendas se despovoavam”. A estratégia do governo foi incentivar a formação
de colônias, como uma espécie de laboratórios de desenvolvimento de práticas
agropecuárias incomum entre nossos agricultores de então. Entre as quais
a forte mecanização do processo do preparo da terra a colheita, correção
química dos solos, sementes selecionadas e a produção e distribuição atrelada
ao sistema agroindustrial.
O governador Munhoz da Rocha, acreditava que o projeto somente
poderia prosperar se o mesmo fosse executado por agricultores e pecuaristas
especializados dentro desse modelo de produção. Como incentivador desta
modalidade de colonização, teorizava que somente a mão de obra europeia
especializada estaria preparada para introduzir esse modelo produtivo
agroexportador, no caso os alemães (Entre Rios), holandeses (Castrolanda)
e Russos-Alemães Menonitas (Witmarsum) que se estabeleceram nas novas
colônias em 1951 em detrimento dos agricultores locais praticantes de uma
agricultura voltada a subsistência (ELFES, 1971).
O apoio decisivo da política estadual de modernização da agricultura no
Estado do Paraná, ficou latente nos incentivos de financiamento de maquinas
agrícolas para os cooperados das colônias de Castrolanda, Witmarsum e Entre
Rios essa última no município de Guarapuava, objeto desta pesquisa.

A COLÔNIA WITMARSUM E O PROCESSO DE OCUPAÇÃO TERRITORIAL
A colônia Witmarsum, no município de Palmeira, em 1951, teve
sua origem num movimento espontâneo dos próprios imigrantes que se
encontravam assentados em Santa Catarina, e que começaram a buscar
nova área para implantarem a colônia devido as dificuldades apresentadas
em terras catarinenses. A formação da colônia esteve ligada a colonização
holandesa nos Campos Gerais, pois seu êxito apresentava-se como modelo
e um caminho a seguir. Portanto, a fundação da colônia Witmarsum ocorreu
num momento em que as áreas de campo estão em fase de recuperação e da
formação de colônias de tipo capitalista com base no sistema cooperativo,
considerado pelo governo paranaense essencial para seu sucesso (BALHANA,
1968).
É de suma importância ressaltarmos que, esse grupo étnico tem sua origem
com aculturação de várias regiões da Europa entre elas a Rússia. Porém
fica claro nos depoimentos dos sujeitos desta colônia que Witmarsum se
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coloca como de descendentes alemães, tendo em vista que o idioma falado
no interior das famílias e na escola da colônia é o alemão oficial e moderno.
A escola é vista como central para essa comunidade na formação do cidadão
da colônia e salientarmos que, sempre ao fundarem uma nova colônia, esse
grupo já projetava uma escola (EIDAM, 2014, p.70)

Esse grupo de imigrantes teve sua origem em movimento imigratório em
1930, com cerca de 1200 Menonitas que chegaram ao país, estabelecendose em terras catarinenses. O grupo inicialmente contava com 5000 pessoas,
que fugiram da Rússia em 1929 com ajuda do governo Alemão. O desejo era
de imigrar todos para o Canadá, mas como receberam somente a permissão
para 1000 pessoas, o restante do grupo acabou dividindo-se entre o Paraguai
e o Brasil. Foi uma imigração organizada pela Companhia Hanseática
de Colonização, que dispunha de terras catarinenses, daí seu primeiro
deslocamento. (BALHANA, 1968)
A colonização em terras brasileiras e paraguaias contou com apoio
financeiro de várias instituições, como a Cruz Vermelha Germânica,
organizações Menonitas da Holanda e do próprio governo Alemão, pelo apoio do
presidente Hindenburg aos Menonitas refugiados. Chegaram primeiramente
no país em Blumenau e Ibirama em Santa Catarina, de onde foram conduzidos
ao vale acidentado do rio Krauel. As dificuldades de acesso com terras cobertas
por florestas subtropicais e o terreno inclinado impedia o uso de maquinas
agrícolas, ficando obrigados a uma agricultura à base da enxada e produção
da mandioca. A dificuldade de transporte desta mercadoria levava a perdas
e encarecimento do frete, levando muitas famílias a desistirem das terras e
migrarem para o Canadá.
Foi entre 1949-1950 que se deu início ao processo de transferência desta
comunidade para o Paraná, que interessado em desenvolver a triticultura,
o governo do Paraná incentivou e facilitou a compra das áreas de Campos
no município de Palmeira, as margens da rodovia PR-376, favorecendo e
resolvendo a questão do transporte. A escolha dos campos gerais baseou-se
na experiência exitosa da colônia Holandesa de Carambeí na mesma região.
A escolha pelos Menonitas teve ligação com sua religião, pois como
eram profundamente cristãos, a vida em comunidade e a solidariedade eram
comuns, facilitando a introdução do sistema cooperativo. Pois como cristãos
defendiam o bem-estar comum, mas eram contrários ao comunismo ateísta.
“Dentro da estrutura nacional, ou seja, da sociedade global, a comunidade não
tem tendências socializantes, muito pelo contrário, a interação da comunidade
com a sociedade global, tem como canais a sua Cooperativa e a sua Igreja”
(WESTPHALEM, 1968, p. 111).
Formavam uma sociedade capitalista com a propriedade particular dos
meios de produção, a busca pelo lucro individual, livre iniciativa privada e
mantinham empregados assalariados. Outra característica fundamental
dos Menonitas para o sucesso do empreendimento colonial foi a noção da
importância da educação escolar dessa comunidade. Em 1953, fundaram a
primeira escola, não tinham o hábito de esperar a ajuda do estado na educação
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formal. Com esse apego a educação permitiriam serem pioneiros em técnicas
modernas na agropecuária, transformando-os em agricultores profissionais
na aplicação de avançados progressos técnicos na agricultura (WESTPHALEM,
1968).
A venda dos patrimônios agrícolas em Santa Catarina e também com
a grande oferta de produtos causaram um grande prejuízo a comunidade
com a queda dos preços. Foi necessário recorrer as comunidades irmãs dos
Estados Unidos da América que emprestaram a longo prazo U$ 35.000,00 o
equivalente atual R$ 123.550,00. Do governo Munhoz da Rocha promotor do
deslocamento ao estado, receberam isenção de impostos e ajuda política para
à transferência dos colonos, intermediando junto ao governo Catarinense
para que não obstaculizassem a saída do grupo. A mudança ocorreu para
Witmarsum até o ano de 1952, aproximadamente 150 famílias, sendo cerca
de 140 agricultores (120 famílias vieram de SC e as demais do Paraguai) os
demais empregados e líderes da cooperativa e da comunidade (ELFES, 1973).
A colônia foi estruturada em cinco aldeias que por tradição RussaMenonita, não receberam nomes apenas numeração de 01 a 05. Os lotes
variavam de 30 a 50 hectares, sendo que as colônias de 01 a 4 eram habitadas
e a colônia 5 foi destinada a expansão colonial. Na antiga sede da fazenda
foram instaladas as instituições de utilidade comuns, como armazéns, igreja,
depósitos, moinho, fábrica de lacticínios, usina de pasteurização, escritórios
da administração, salão de reuniões, de eventos sociais, hospital e escola.
Toda essa estrutura ficava ao centro rodeada pelas colônias que facilitava o
deslocamento das pessoas e facilitava o transporte.
Inicialmente dedicaram-se a triticultura, recorreram a experiência
e a técnica da colônia holandesa de Carambeí, a qual se associaram para
dedicarem-se a criação de gado leiteiro, adquirindo rebanho importado em
Castrolanda. Instalaram uma usina de leite pasteurizado em 1964. Também
produziram melancia no início da colonização e ocupação. Com a melhoria
das condições de transporte à Curitiba, especializaram-se na criação e na
produção industrial do leite e seus derivados, explorando a agricultura para
produção de forragens (ELFES, 1973).
Na chegada os colonos trouxeram alguns bens móveis, equipamentos
agrícolas e algumas cabeças de gado. Algumas famílias trouxeram suas casas
de madeira desmontadas para montá-las na nova colônia. No início tinham
apenas a estrutura da fazenda, tinham estábulos e a casa principal da fazenda
onde atualmente funciona o Museu.
Com passar dos anos a Colônia foi se especializando na produção de leite
e seus derivados, atingindo em 2015, o faturamento de R$ 100.000.000,00
(cem milhões de reais), para a distribuições de lucros a pouco mais 100
famílias associadas.
Evidente que existem problemas ao desenvolvimento das colônias e que
são de duas ordens: a distribuição dos lotes estreitos e longos o que encarece a
mecanização e o trabalho de curvas de nível e principalmente a falta de reserva
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territorial para os filhos, a colônia n. 5 será insuficiente para as necessidades
de expansão.
Existem na colônia três correntes Menonitas: A Igreja Menonita
(Mennonitengemeinde); A Igreja Menonita Evangélica Livre (Freie Evangelische
Mennonitengeinde) e A Igreja Irmãos Menonitas (Mennoniten Bruedergemeinde).
A vida religiosa e social faz parte do cotidiano sendo que elas se confundem, a
Igreja é sem dúvida o alicerce para a união da comunidade. Procuram preservar
suas características étnicas as quais se diferenciavam, com o objetivo de
manter sua cultura, buscam a vida rural como forma de fugir da vida urbana
mais global e secular (EWERT, KARAS e LAMB, 2013).
Apesar das diferentes formas e culto, o mesmo não interfere no cotidiano.
Mas é no apoio a educação que esse grupo de destaca no meio rural brasileiro.
Todas as crianças e adolescentes estão nas escolas e grande parte fazem
curso superior inclusive com pós-graduação fora do País. Valoriza-se muito
a educação sendo essa um grande diferencial, sendo que essa característica
promove um elevado nível cultural dentro da comunidade e fora dela, que
acaba refletindo na produtividade, pois muitos fazem cursos relacionados ao
campo administração, economia, agronomia, veterinária, zootecnia e outros
elevando a qualidade e produtividade econômica. Há ainda aqueles jovens que
fazem carreira fora da colônia sem perderem os vínculos. Uma característica
Menonita é a intensa solidariedade entre os seus membros (ELFES, 1973).

COLÔNIA DE ENTRE RIOS A PRESENÇA ALEMÃ NO CENTRO SUL DO PARANÁ
O projeto de criar uma colônia para os Suábios no Brasil, teve a direção
da organização “Ajuda Suíça à Europa”, que havia criado uma comissão de
trabalho para elaboração de um projeto de colonização. A comissão nomeou
Janos Vayda, representante da Caritas suíça na América do Sul, com sede na
cidade do Rio de Janeiro, como negociador junto as autoridades brasileiras.
Outras organizações também contribuíram como; ‘Sociedade São Rafael”, de
Hamburgo, na Alemanha, a “Secretaria para Indústria, Artesanato e Trabalho
(BIGA)”, de Berna na Suíça, a “Organização para Alimentos e Agricultura
(Food and Agriculture Organisation – FAO)”, de Washigton, Estados Unidos,
a IRO, o “Comitê Internacional da Cruz Vermelha” e “Secretaria de Trabalho
Internacional” (Bureau Internacional du Travail – BIT)”, de Genebra, Suíça
(STEIN, 2012).
Quando chegou ao seu conhecimento as notícias que imigrantes alemães
buscavam áreas para se estabelecerem no pais, envia-se como emissário o
secretário de Agricultura do Estado, Francisco Peixoto Lacerda Werneck, exprefeito de Guarapuava, para negociar a vinda do grupo de imigrantes ao
Paraná.
Lacerda Werneck indicou uma área que estava à venda, a Fazenda Sobrado,
localizada em Guarapuava. Após atravessarem em perigosa balsa o Rio
Jordão, penetraram nos campos de Entre Rios e ficaram deslembrados
com a planície, a extensão dos campos, a vestimenta dos campos nativos.
Coletaram vinte amostras de terra – examinaram o pH e decidiram volta a
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Curitiba. Na manhã seguinte traziam um ultimatum transmitido em Entre
Rios se possível fosse – outra localização, não aceitariam face às condições
magníficas que os campos de entre Rios apresentavam (STEIN, 2012, p.
321).

O governo Federal numa demonstração de apreço pelo projeto publica
um decreto em 15 de janeiro de 1951, permitindo ao Banco do Brasil o
financiamento do projeto de Colonização como explica Elfes (1973, p. 85) “com
fundos oriundos de ágios sobre importações especiais da Suíça. Procuravase combinar o interesse do Brasil na imigração de agricultores e industriais
suíços. Era prevista para a instalação da colônia, a arrecadação de francos
suíços 6.500.000,00, equivalentes a atualmente R$ 24.500.000,00”, ainda o
governo suíço bancou a transporte ao nosso país.
Conhecidos como Suábios esses alemães fundaram a Cooperativa
Agrária Mista de Entre Rios, entre Guarapuava e o Pinhão, que se transformou
em uma das maiores do Paraná. Incentivando o plantio do trigo, soja, milho
e cevada, além de outras atividades agroindustriais. As ações da cooperativa
promoveram uma mudança da paisagem dos campos do Pinhão com a
transformação de áreas de pastagem e matas degradadas pelo avanço das
madeireiras em gigantescas plantações de trigo e soja, além de outros grãos.
Para trazer o projeto de colonização ao Paraná, o governador Munhoz
da Rocha, envia uma carta em 09 de abril de 1951 a organização responsável
pelo empreendimento “Ajuda Suíça à Europa” em sua sede brasileira no Rio
de Janeiro. No documento apresentam-se várias vantagens sobre a instalação
do Estado, e assume vários compromissos com o empreendimento. Justificase sua posição em face do Paraná, apresentar outras colônias alemãs de
sucesso, que segundo o governo contribuíram para o desenvolvimento da
agricultura e da indústria, e como acadêmico o Governador anexa à carta um
estudo que demonstrava a viabilidade da instalação da colônia no município
de Guarapuava. Na carta assume os seguintes compromissos pelo Estado do
Paraná:
1. Trabalhos de medição e loteamento da área a ser colonizada, às expensas
da Secretaria do Estado; 2. Construção da estrada de comunicação entre
Guarapuava e a nova colônia; 3. Transporte dos colonos e de seus pertences
desde o porto até a área a ser ocupada; 4. Mediação de professores
brasileiros conhecedores da língua alemã e de um médico; 5. Financiamento
do custo de vida para o grupo pioneiro durante um determinado período;
6. Acomodação, por tempo limitado, do grupo pioneiro, na cidade de
Guarapuava; 7. Fornecimento de sementes e mudas,100 porcos de criação,
inclusive 50 varões, 50 vacas holandesas e dois touros, bem como 1.000
dúzias de ovos de galinhas de raça para chocar, além de remédios para a
defesa animal (ELFES, 1973, p. 85).

Esse apoio irrestrito dos governos municipal, estadual e federal facilitou
a rapidez do processo de desapropriação das terras produzindo um conflito
com os antigos proprietários como afirma Sebastião Meira Martins em sua
obra Os Pioneiros do vale de Entre Rios 1818 – 1951 (1992, p. 11), pois quem
não vendessem as terras segundo o “Prefeito de Guarapuava Lacerda Werneck,
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afirmou que o governo iria expropriar as terras daqueles que não efetuassem
a venda destas Cooperativa Agrária”.
A colônia foi estruturada em cinco aldeias distantes entre 4 e 5 Km. A
principal era a aldeia Vitória onde encontrava-se a sede da cooperativa Central
Agrária a escola e um Hospital. Seguiu-se as aldeias Jordãozinho, Cachoeira,
Socorro e Samambaia.
Até março de 1952 haviam desembarcado nas novas terras 500 famílias, das
quais 323 de agricultores e os demais artesãos e operários, além das famílias
dos líderes. A repartição das terras foi projetado e realizado da seguinte
forma: Por família – 0,5 hectares na aldeia para a residência, edifícios de
exploração econômica, pomar e estábulos; 1,0 hectare na periferia das
aldeias destinado a pastagem; 15 hectares de campo limpo; 4,0 hectares de
mata de Araucárias; Por filho acima de 12 anos de idade – 8,0 hectares de
campo limpo; Por filha acima de 17 anos de idade – 4 hectares de campo
limpo. A pós feita a distribuição existiram 2507 parcelas de campo limpo e
florestas, entre lotes residenciais. A propriedade média de cada família ficou
em 45 hectares. A distribuição das parcelas foi realizada através de sorteio.
Desse modo, os colonos não podiam escolher suas terras (ELFES, 1973, p.
2012).

A Cooperativa recebeu grandes financiamentos subsidiados pelo governo
Federal e pelo Banco do Brasil e do Governo Federal da Alemanha, que
repassavam aos colonos em forma de empréstimos a juros mais baixos que o
praticado no mercado financeiro, fornecia-se ainda os insumos, sementes e
aluguel de maquinas agrícolas. Portanto, o sistema deixava o colono dependente
e subordinado ao interesse do sistema cooperativo. Evidente que essa lógica
garantia um melhor controle da produção, acompanhamento técnico e a
produção em larga escala. O sucesso de todas as etapas de produção permitiria
ao colono acesso a distribuição de lucros, já que era sócio da cooperativa. Era
o novo mundo chegando definitivamente o campo no Paraná (ELFES, 1973).
Apesar do projeto de colonização contar com auxílio econômico, político
e técnico o mesmo apresentou problemas sérios como crise financeira,
dificuldades técnicas, crise de confiança e falta de orientação.
O orçamento do projeto organizado pela sociedade “Ajuda Suíça”
apresentou-se insuficiente já em 1952. Como o projeto foi pensado e organizado
em terras fictícias, onde a fertilidade e os problemas de pragas e produtividade
seriam perfeitamente solucionáveis.
Na prática demonstrou-se totalmente incorreta, ocasionando uma
série de problemas de produção e quebra de safra, pela acidez do solo que
exigiu grandes investimentos de adubos e fertilizantes encarecendo o custo
de produção, que não estavam previstos no projeto original. Foi o que ocorreu
no primeiro ano de cultivo, o solo não reagiu como previsto, faltando adubo e
maquinas adequadas.
Outra situação diagnosticada tardiamente foram observar pela prática
do trabalho com o campo, em que o maquinário agrícola importado para tipos
de solos específicos alemães, mostraram-se ineficientes obrigando os colonos
a recorrerem a equipamentos de tração animal. Até os arados de tração
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animal trazidos da Europa apresentaram problemas, pois eram conduzidos
por grandes cavalos de raça europeia e não para os cavalos leves encontrados
nas terras guarapuavanas.
O mesmo raciocínio ocorreu com as máquinas industriais importadas da
Alemanha, que para o tipo de matéria-prima brasileira não foi utilizável de forma
eficiente, este fato ocorreu com máquinas de serrarias, de beneficiamento de
arroz e de moinho de trigo. Esses investimentos pensados sem conhecimento
do local onde iriam produzir demonstraram-se um fracasso técnico e de grande
prejuízo econômico, fruto da falta de experiência dos planejadores do projeto
e dos colonos. Isso provocou um grande déficit nas previsões orçamentárias.
A perda de confiança no projeto foi a primeira consequência dos erros
técnicos, que somaram ao atraso do parcelamento e a consequente coletivização
dos trabalhos extra agrícolas, provocando o descontentamento dos artesãos e
operários que desejam autonomia econômica. Além dos resultados agrícolas,
a distribuição das terras sem a utilização de critérios utilitários como já
apresentado, conduzira um desânimo com o projeto levando 60 famílias a
saírem do projeto entre 1953/54, retornando a Alemanha.
Faltaram aos dirigentes da cooperativa na fase inicial, um conhecimento
da realidade econômica brasileira, apesar de gozarem de confiança tanto do
grupo financiador Suíço como do Banco do Brasil. Outro fator complicador
foi a falta de domínio da língua portuguesa e a consequente compreensão
da nossa cultura levando a tomarem julgamentos equivocados e atrasos em
decisões, que levaram o Banco do Brasil em 1954, a instituir um interventor
na colônia como forma de garantir os investimentos ali aportados.
Aliados a toda a situação descrita acima ainda faltaram orientações
básicas aos colonos, acostumados com um tipo produção e de solo na
Alemanha, que não precisava de adubo pelas terras férteis. Na nova colônia
foram obrigados durante anos a fazerem a correção do solo, que obrigou a
usurem muito adubo e fertilizantes.
Como não estavam acostumados com a política agrícola brasileira que
não definia preços mínimos para o trigo, levou a colônia durante 15 anos
vacilante para definir sua linha de produção. Levando baixos investimentos e
baixos lucros (ELFES, 1973).
Essa visão de mudança dos campos foi exposta por Munhoz da Rocha
(ELFES, 1971, p. 7) “Só benefícios houve na instalação de Entre Rios que
consolidou, em bons termos, a valorização de nossos campos gerais, atingindo
a todos, inclusive aos brasileiros que, notavelmente sensíveis ao novo e ao
melhor, adotaram as novas técnicas de utilização da terra”.
Essa visão de mudança dos campos foi exposta por Munhoz da Rocha
(ELFES, 1971, p. 7) “Só benefícios houve na instalação de Entre Rios que
consolidou, em bons termos, a valorização de nossos campos gerais, atingindo
a todos, inclusive aos brasileiros que, notavelmente sensíveis ao novo e ao
melhor, adotaram as novas técnicas de utilização da terra”.
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A figura 2, apresenta a visita do governador paranaense na Colônia de
Entre Rios, o apoio governamental ao processo de colonização dos alemães
Suábios de Entre Rios, aos quais depositavam-se a capacidade de transformar
os campos de Guarapuava e Pinhão, servindo de estímulo e inspiração aos
demais agricultores vizinhos, a colônia para o acadêmico Munhoz da Rocha era
na verdade um experimento, um laboratório de novas práticas agropecuárias
e industriais.
Uma das respostas aos problemas enfrentados foi a expansão da área da
colônia, com a compra de terras próximas da colônia original, como atender
as reclamações de vários colonos que reclamavam do processo de distribuição
das terras. No início dos anos de 70, compraram a posse da fazenda Fundão,
no município do Pinhão, atualmente Reserva do Iguaçu, do ex-delegado
do Pinhão Oscar Pacheco. Quase que imediatamente iniciaram o processo
de regularização fundiária da terra, mas a fazenda centenária pertenceu a
Balbina Siqueira, que entregou uma grande área desta aos seus ex-escravos.
Seus descendentes iniciaram uma grande luta jurídica e política para retornar
as terras da fazenda Fundão denominada com Invernada Paiol das Telhas. A
guerra judicial ocorre até os dias atuais, pois o governo Federal decretou pelo
Incra, a fazenda como área Quilombola, que luta pela desapropriação.
Do ponto de vista econômico e de aproveitamento da terra e suas
potencialidades é inegável o desenvolvimento apresentado pela colônia de
Entre Rios e sua Cooperativa Agrária. Podemos questionar o processo de
expansão que passou a Cooperativa Agrária que passou a adquirir uma
grande quantidade de terras em toda região de Guarapuava, Pinhão, Reserva
do Iguaçu e Candói, quando anteriormente era restrita a Guarapuava. Então,
se a chegada dos colonos representou uma democratização de acesso a
terra, pois 7 proprietários controlavam toda área da colônia, verificamos hoje
uma concentração da terra em mãos da cooperativa ou associados, criando
novamente uma nova oligarquia. Outra situação foi a forma que participou
do processo de expropriação da fazenda Invernada Paiol da Telhas, hoje
reconhecido como área Quilombola.

A COLONIA CASTROLANDA: CONSIDERAÇÕES SOBRE A OCUPAÇÃO
O ambiente do pós-guerra na Europa foi desalentador, cidades destruídas,
campos minados, famílias destroçadas e economia em caos. Nesse cenário
desalentador que representações diplomáticas de vários países europeus
buscam países dispostos a receber milhares de trabalhadores do campo e
da cidade. O Brasil apresenta-se como desses destinos pela grande oferta de
terras disponíveis e pelas oportunidades que um país em construção poderia
oferecer.
Nesse cenário foram realizadas inúmeras reuniões entre 1947-50 entre
consulados e representações diplomáticas da Holanda e Brasil, que culminou
com instalação da colônia “Holambra”, no interior do Estado de São Paulo. Foi
a primeira experiência colonial holandesa no país (ELFES, 1968).
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Em 1950, chegou ao país uma comissão de estudos da Holanda com
objetivo de encontrar terras para criação de uma nova colônia holandesa,
depois de verificar terras no Rio Grande do Sul deu preferência pelas terras no
município de Castro, que eram campos planos que facilitava a mecanização
e de clima favorável. Essa decisão também ocorreu pelo fato do interesse
apresentado pelo governo do Paraná, que deu todo suporte e garantias para a
instalação da colônia (ELFES, 1968).
O governo Paranaense tinha um projeto em curso de Modernização da
economia paranaense, e dinamizar a agricultura e pecuária eram objetivos
centrais no projeto. Entendiam que a mudança dos paradigmas da agricultura
de subsistência, para uma agricultura comercial e voltada aos interesses do
mercado externo, passaria pelo domínio de novas técnicas agropecuária e
da mecanização. Para tanto, somente trabalhadores acostumados com tais
técnicas estariam preparados, que na visão dos representantes do governo
seriam os imigrantes europeus.
Verificamos que houve uma organização e articulação que possibilitaram
uma verdadeira mudança, que trouxe melhores condições aos novos colonos
recém-chegados ao Brasil, situação bem diferente da maioria dos núcleos
coloniais estabelecidos desde o século XIX, em todo território brasileiro. As
terras foram compradas do Governo Brasileiro, anteriormente a 1880, as
terras pertenciam a fazenda Capão Alto, que tinha um total de 70 mil hectares,
que no decorrer do tempo foram vendidas parceladamente. Inicialmente foram
adquiridos 7.000 mil hectares. Atualmente ocupa um total de 42 mil hectares,
com áreas individuais de 40 até 200 hectares.
Essa colonização foi planejada, o que a tornou diferente quando
pensamos em imigração com famílias que chegam com somente suas roupas,
esperanças e pouco dinheiro, nesse caso específico ocorreu na verdade uma
grande mudança, isso mesmo. As famílias que emigraram para o Brasil,
tiveram toda sua mobília, utensílios, gado leiteiro, maquinários transportados
da Holanda até a nova colônia.
A mudança nestas condições foi possível porque, ainda, na Europa foi a
criada a uma cooperativa que teve como objetivos a mudança e a compra de
terras. O Diário Oficial dos Países Baixos na sexta-feira, 28 de setembro de
1951, nº 188, saiu com o seguinte suplemento:
Coöperatieve Vereniging Groepsemigratie Brazilië G. A. (Sociedade
Cooperativa de emigração em Grupo Brasil G. A.), em Hoogeveen. Hoje, aos
vinte dias do mês de julho do ano de mil novecentos e cinquenta e um,
compareceram perante mim, Eeltje Visser, tabelião local deste município de
Hoogeveen, na presença das testemunhas adiante nomeadas, os senhores:
1: Geert Leffers, agricultor, dominiciliado Kamerlingswijk 16, Zwartemeer,
município de Emmen. Artigo 1; A sociedade tem nome: Sociedade Cooperativa
de Emigração em Grupo Brasil G. A.; A duração da sociedade é por tempo
indeterminado. Artigo 2: o objetivo da Sociedade é promover a possibilidade
de imigração de holandeses para o Brasil e, no sentido mais amplo,
defender os interesses doa associados relativos a tal emigração. Artigo 3:
1. A Sociedade visa alcançar este objetivo através da: a) organização da
exportação dos bens dos associados na forma de materiais de produção e
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capital até o valor máximo permitido pelo governo da Holanda. B) a compra
ou aquisição por outra forma, direta ou indiretamente, de terras no Brasil
(KIERS-POT, C.H.L. 2001, p. 115).

Fazem parte da Cooperativa atualmente 518 sócios, sendo um terço
de origem holandesa. A Cooperativa tem 408 funcionários, nas fazendas
trabalham cerca de 4 empregados em média, o que significa uma renda para
mais de 2000 famílias. Muito diferente de anteriormente quando todas as
terras formavam a fazenda Capão Alto de propriedade de Bonifácio José
Batista, que havia recebido o título de posse de D. Pedro II, em 1886.
Esse tipo de movimento trouxe repercussões econômicas e sociais no
campo paranaense, provocando a transição de uma agricultura de subsistência,
para uma especializada, com rotação de terras e culturas, em combinação
com a pecuária leiteira e na criação de suínos
A força motriz que levou a esse processo de mudança, foi a busca de
terras pois na Europa não haviam terras disponíveis o que comprometeria as
novas gerações, complicada pelo pós-guerra, a saída era buscar fora da Europa
e o Brasil apresentava-se com terras disponíveis e um governo receptivo a
chegada de imigrantes.

CONSIDERAÇÕES FINAIS
O processo de formação das colônias aqui explicitadas, representaram
a adoção de um novo formato com características como o planejamento e a
organização na chegada desses imigrantes, garantindo melhores condições de
acesso e permanência na terra, com programas de financiamentos e orientação
técnica.
Outra situação percebida que a maioria dos imigrantes eram alfabetizados
e tiveram acesso a mínimo de educação formal, por isso valorizavam a educação,
pois em todas as colônias foi praticamente automático a implantação da
escola primária e técnica, garantindo uma nova geração preparada para novos
desafios. A cultura europeia que trouxeram na bagagem de centenas de anos
de aprimoramento de técnicas agropecuárias ajudou muito no processo de
adaptação.
A religião ajudou na unidade dos colonos nos muitos mais complicados,
pois pregavam a simplicidade, o trabalho, o respeito as normas e regras,
características igrejas protestantes, principalmente a influência Calvinista e
Luterana, encaravam o sistema de produção o cooperativismo, as relações
econômicas e o lucro com naturalidade de centenas de anos de convivência
destas na Europa.
Podemos criticar o governo brasileiro por não oferecer as mesmas
condições aos pequenos agricultores brasileiros, que poderiam com
investimentos educacionais e técnicos exercerem o mesmo papel realizados
pelos colonos imigrantes. Esse fenômeno acabou contribuindo regionalmente
para o aumento do preconceito contra o pequeno agricultor, caboclo faxinalense,
o posseiro e os assentados da reforma agrária, que vivem de uma agricultura
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de subsistência, com pouco acesso a financiamentos, maquinário, educação
de baixa qualidade e além da falta de qualificação e orientação técnica que são
invariavelmente comparados de maneira imprópria com os colonos imigrantes,
sem que a população conheça a história envolvida neste processo da formação
das colônias.
O modo de vida do agricultor tradicional da região que viviam em faxinais,
o caboclo tem suas relações econômicas percebidas como rebeldes ao olhar da
burguesia regional e estadual como afirma Thompson (1998, p. 19):
Uma cultura tradicional que é, ao mesmo tempo, rebelde. A cultura
conservadora da plebe quase sempre resiste em nome do costume, às
racionalizações e inovações da economia (tais como os cercamentos, a
disciplina de trabalho, os “livres” mercados de cereais) que os governantes, os
comerciantes ou empregadores querem impor. A inovação é mais evidente na
camada superior da sociedade, mas como ela não é um processo tecnológico/
social neutro e sem normas (modernização e racionalização), mas sim a
inovação do processo capitalista é quase sempre experimentada pela plebe
como uma exploração, a expropriação de direitos de uso e costumes.

O caboclo é encarado pela burguesia regional como atrasado e que a
agricultura que produz não traz riqueza e prosperidade para a região por ser
voltada a subsistência e ao mercado local, não gerando a riqueza desejada
pela burguesia.
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