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Apresentação 
 

Rodrigo Luis dos Santos 1 
 
 

Nos últimos duzentos anos, desde o princípio do século XIX, o 
mundo tem vivenciado um complexo e efusivo panorama de fluxos 
migratórios. Impulsionados pelos mais diversos motivos, as 
migrações representam em si processos de mudança – tanto para os 
que partem quanto para aqueles que recebem. Os avanços 
tecnológicos, especialmente nos campos do transporte e da 
comunicação, cooperaram – e cooperam – para essas manifestações. 
Em um mundo globalizado – onde as fronteiras, não restritas ao 
espaço geopolítico territorialmente delimitado, mas que perpassam 
os aspectos socioculturais grupos humanos –, analisar e refletir 
sobre o papel migratório nessas rupturas e permanências é um fator 
essencial para se compreender a realidade histórica e atual em que 
vivemos.  

Sabemos que os estudos migratórios tem vivenciado uma 
importante renovação nas últimas duas décadas, com um leque mais 
amplo de abordagens, conceitos, teorias, metodologias e relações 
entre campos de conhecimento. Essa renovação, de grande 
importância, proporcionam releituras dos processos de migração 
ocorridos durante os séculos XIX e XX, assim como um 
entendimento dos enredamentos sociais, políticos, culturais, 
religiosos e econômicos que permeiam as manifestações deste início 
do século XXI.  

Para esta publicação que ora apresentamos, foram escolhidos 
três campos norteadores principais, que são as migrações, os 

 
1 Presidente da Associação Nacional de Pesquisadores da História das Comunidades Teuto-Brasileiras. 
Gestão 2017-2019 
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espaços educativos e o desenvolvimento regional. Este fio condutor 
interage com múltiplas áreas temáticas, como a religiosidade, o 
patrimônio cultural, as práticas docentes, as relações com o meio 
ambiente, as questões de gênero e etnicidade, entre outras. Os 
capítulos desta obra, agrupados em doze eixos temáticos, subsidiam 
reflexões importantes, tendo em vista a gama ampliada de 
interpretações que suscitam, as fontes que utilizam, o trato teórico-
metodológico que se aplica, entre diversos outros pontos que 
poderiam aqui serem citados. 

Migrações, espaços educativos e desenvolvimento regional. 
Em um primeiro momento, estes três temas podem até soar 
desconexos. Entretanto, são elementos humanos e perspectivas que 
se entrelaçam e dialogam com a realidade complexa em que 
vivemos. Residimos em um país marcado por fluxos migratórios, 
sejam os de caráter mais históricos, como aqueles que ocorrem 
cotidianamente, evidenciados pelos meios de comunicação e redes 
sociais. Estamos em um momento onde se discute novamente quem 
é bem-vindo e quem não deveria chegar. Além disso, muitos de nós 
têm optado, diante das adversidades, em partirem para outras 
terras, almejando novos horizontes. As migrações fazem parte de 
nossa humanidade. E são também reflexos das construções de 
mundo em que estamos inseridos.  

A educação, por seu turno e em seus diferentes espaços e 
práticas, é fundamental para compreender esse mundo e suas 
múltiplas realidades, assim como para desenvolver uma cidadania 
mais crítica, aberta e humanista. Lutar pela educação deveria ser um 
ideal de toda a sociedade, acima de governos e partidos. Atacar a 
educação é sufocar o sopro de vida do presente... a abortar os sonhos 
de um futuro melhor. Em consonância a isso, pensar o 
desenvolvimento é pensar em políticas, planejamentos e práticas 
que, acima dos interesses econômicos ou individualizantes, 
contemplem uma efetiva melhoria na vida das pessoas. Sendo 
assim, olhar para o desenvolvimento regional é refletir sobre os 
rumos que buscamos para cada um de nós e para nossa sociedade. 
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Nesta perspectiva, os três alicerces que fundamental esta publicação 
– migrações, espaços educativos e desenvolvimento regional – estão 
fortemente entrelaçados, pois se fazem presente em nosso dia a dia, 
mesmo quando não percebemos.  

Esperamos que este trabalho possa, efetivamente, ser uma 
fonte de crescimento e reflexão intelectual e humano para todos nós, 
especialmente no período em que vivemos, de ataques ao 
conhecimento e aos laços humanistas que deveriam – ou melhor, 
que devem nos unir. E, em nome da Associação Nacional de 
Pesquisadores das Comunidades Teuto-Brasileiras, assim como do 
Curso de Graduação em Licenciatura em História e do Programa de 
Pós-graduação em Desenvolvimento Regional das Faculdades 
Integradas de Taquara – FACCAT, reitero os sinceros 
agradecimentos pela contribuição de cada um(a) dos(as) autores(as) 
para a concretização desta obra. É isso que dá também sentido ao 
nosso trabalho.  

Uma boa e produtiva leitura para todos e todas! 
 

Taquara/RS, inverno de 2019. 
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65 
 

E se eu ler, o que vai acontecer? 
 

Carla Iracema Lara dos Santos Lykawka 
 
 
Introdução 
 

Estudar arte, história e português são fundamentais para a vida 
do ser humano, pois a complexidade acompanha o desenvolvimento 
do ser humano. Sendo assim, a escola tem o dever de explorar o 
máximo possível essas áreas de conhecimento, para que assim os 
alunos consigam ter um olhar diferenciado para tudo que os rodeia. 

O homem em toda sua vida sempre buscou suas formas de 
expressão, registrando suas produções nas mais variadas 
civilizações, isso revela o processo de auto compreensão humana 
vinculada ao meio em que viviam e vivem até o presente momento. 

O estudo desenvolve no ser humano competências, 
habilidades e conhecimentos necessários, o que justifica a inserção 
da leitura, analise e outras formas de se estudar essas áreas de 
conhecimento. 

O currículo escolar promove uma oportunidade única aos 
alunos, pois todos conseguem compartilhar ideias, conhecer suas 
culturas e ampliar seu repertório cultural, cabe a escola garantir 
uma educação que não fique reduzida apenas a experiências 
cotidianas e rotineiras. 

Contextualizar e situar as criações no tempo e espaço 
histórico, social, político presentes em todas as épocas são fatores 
indispensáveis para poder conhecer estilos e poéticas, despertando 
assim o interesse e a curiosidade dos alunos. 



18 | Migrações, Educação e Desenvolvimento: volume 3 
 

 O projeto “E seu ler, o que vai acontecer?” Visa estimular a 
sensibilidade e observar cada ação dos alunos, bem como maior 
qualidade nos atos de aprendizagem. As formas de vinculação de 
cada aluno com o saber mais apto instigará e atribuirá um 
significado representativo atribuindo-lhes qualidade nas discussões 
coletivas e em todas as outras formas de produções ofertadas aos 
mesmos. O gosto por aprender gera disposição a todos, implicando 
desafios, pois a leitura, a cultura e a subjetividade de cada aluno 
deixam marcas construtivas e individualistas em todos os trabalhos 
propostos cabendo ao professor explicitar o para quê e o porquê das 
tarefas.  

A autonomia e a participação dos alunos atribuí-lhes 
motivações internas e culturais, bem como suas expectativas prévias 
das situações de aprendizagem, manifestadas através do diálogo 
com os mesmos sobre as unidades temáticas a serem abordadas. 

Ensina-se a gostar de aprender cultura com a própria relação 
que se faz historicamente a melhoria das condições de vida humana, 
em uma perspectiva de edificar ideias, conforme a mediação de 
informações refletindo assim sobre as produções e informações 
sociais. 

 
Desenvolvimento 

 
E se eu ler, o que vai acontecer? Reflexão sobre a organização 

e o espaço em que estamos inseridos tem muito a ver com o tema 
deste projeto, trazendo breves considerações sobre o ato de leitura e 
criação. A ideia é fazer um trabalho interdisciplinar, trazendo vida e 
sentido aos momentos de leitura, criando a possibilidade de os 
personagens saírem do papel e fazerem parte da história do 
cotidiano dos alunos para que, dessa forma, eles assimilem melhor 
os contextos históricos e aumentem o seu repertório imagético e 
criativo e  expressem-no por meio de aulas de desenhos e rodas de 
conversas sobre a leitura diária, sendo assim,  cada aluno explanará 
sua leitura de acordo com a proposta dada naquele momento ou 
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simplesmente através de uma imagem, explorando os elementos 
constitutivos das Artes. 

O conhecimento, a valorização e a utilização dos processos 
históricos sobre o mundo social, cultural e digital para entender e 
saber explicar a realidade implicam em continuação do aprendizado 
e na colaboração de uma sociedade mais justa, democrática e 
inclusiva, esse percurso de criação e cultura do jovem 
contemporâneo desenvolve uma série de trabalhos e de aquisição de 
uma linguagem rica e significativa.  

 
...saber História da Arte pode estimular uma postura crítica em 
face aos bens culturais da nossa convivência se comparados aos de 
outras localidade ou nações. Alem disso, se quisermos participar 
crítica e reflexivamente do momento cultural e artístico (e estético) 
de nossa época, precisaremos detectar os traços do passado 
cultural e artístico nele conservados ou transformados. Através do 
estudo da história da arte brasileira (documentos acessíveis, 
próximos e mais ligados às nossas experiências), podemos chegar 
a aprofundamentos dos conhecimentos artísticos e estéticos 
significativos para nossa cidadania. (Ferrasz e Fusari, 1992, p. 116 
– 117). 
 

1-O papel da escola 
 
A escola é um espaço formal, sendo o pólo de muitas ações, 

garantindo acesso e continuidade a experiência para um grande 
número de crianças e jovens. A leitura, por si só, opera 
transformação dentro da educação, mas a experiência com os 
processos pode reorientar o sentido de ler.  Há sete anos a Escola de 
Ensino Fundamental Idalino Pedro da Silva situada na Avenida das 
Nações, n°1212 – Bairro Guarujá – Parobé/RS realiza sua Feira 
Literária, porém todo ano há sempre o mesmo questionamento por 
parte dos alunos. Porque devo ler? Com base neste questionamento 
a professora de Artes da escola teve a ideia de iniciar o projeto “E se 
eu ler, o que vai acontecer?”, já que estávamos dando início aos 
momentos de leitura para a feira. Após a leitura do livro que foi o 
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escolhido pelas professoras da área da linguagem a professora de 
Artes iniciou uma mobilização com os colegas para que doassem 
livros para nossa sacola literária. Então após a leitura e os trabalhos 
realizados para a feira damos início ao projeto “E se eu ler, o que vai 
acontecer?  

A Equipe Pedagógica da escola auxiliou no trabalho das 
professoras, motivando os alunos e trazendo livros para nossa 
sacola literária, bem como proporcionando o encontro dos alunos 
com o autor que compareceu à Feira Literária. Como as disciplinas 
de Artes e História trabalham com as Unidades Temáticas marcadas 
pelo tempo e sistematizadas por conhecimentos e experiências 
artísticas, torna-se possível aos estudantes terem maior autonomia 
e interações entre os saberes escolares. Segundo Paulo Freire em seu 
livro “ Pedagogia do Oprimido” nos diz que “Ninguém educa 
ninguém, ninguém se educa a si mesmo, os homens se educam entre 
si mediatizados pelo mundo”, sendo assim o professor e a escola são 
os principais facilitadores para que os alunos mergulhem em mundo 
profundo de imaginação e muita criatividade. 

 Valorizar o repertório, sabendo que instigar sobre as diversas 
manifestações artísticas e culturais diversifica a base de produções.  

 
2-Descobrindo novas formas de se explorar a leitura 

 
A leitura é um meio de pesquisa, análise e apreciação 

tradicional e contemporânea que facilita a aprendizagem, 
melhorando, assim, o rendimento escolar e social dos alunos.  
Acredita-se que, ao estimular o uso de várias linguagens, ampliam-
se as possibilidades de comunicação de ideias e sentimentos, que os 
adolescentes aprendem a solucionar problemas, estabelecendo 
relações interpessoais e interferindo no mundo em que vivem. 

Segundo a BNCC (Base Nacional Comum Curricular 2017) “é 
imprescindível destacar as competências norteadoras para um 
trabalho com maior qualidade e igualdade”. Esses conjuntos de 
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habilidades, valores e atitudes buscam promover o desenvolvimento 
dos estudantes em todas as suas dimensões. 

O autoconhecimento e o autocuidado em apreciar, conhecer e 
principalmente reconhecer as emoções no momento de uma leitura 
faz com que os alunos se autoconheçam e tenham capacidade de 
lidar com suas emoções. 

Citando Elliot Eisner, Brent Wilson e Ralph Smith, que 
esclarecem as ações de aprendizagem: 

[...] esta metodologia do ensino corresponde às quatro mais 
importantes coisas que as pessoas fazem com a arte. Elas produzem, 
elas a veem, elas procuram entender seu lugar na cultura através do 
tempo, elas fazem julgamento acerca da qualidade. (Barbosa, 1991, 
p. 36 -37). 

Já Ana Mae Barbosa defende a indissociabilidade ou 
articulação entre as disciplinas que compõem as ações de ensino.  

“Quando falo em conhecer arte, falo de um conhecimento que 
nas artes visuais se organiza inter-relacionado o fazer artístico, a 
apreciação e a história da arte. Nenhuma das áreas sozinha 
corresponde à epistemologia da arte. (Barbosa, 1991, p. 31 – 32). 

Enfatizando assim, esperamos que nossos alunos 
compreendam que a leitura e arte são formas prazerosas de 
conhecer, compreender, vivenciar e construir significados, criando 
o hábito saudável de fruição. “Ninguém começa a ler a palavra, 
porque, antes, o que se tem para ler à disposição da gente, é o 
mundo” – Paulo Freire. 

Conhecer a diversidade literária faz com que o agir pessoal e 
coletivo dos alunos os tornem seres autônomos, responsáveis, 
flexíveis e determinados, tomando decisões com base em princípios 
éticos, democráticos, inclusivos, sustentáveis e solidários. 

A organização deste tempo de leitura está sendo de 15min. a 
20min nas aulas de Artes e História, o prazer pelo ato de ler está 
sendo nítido em todos os trabalhos que até o presente momento 
foram realizados (desenhos da personagem Rita na pré-história e 
Rita na Idade Média) unidades temáticas estas que fazem parte das 
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Artes e História. Produção de relógios e o estudo da linha do tempo. 
Todos estes trabalhos foram expostos na Feira Literária da Escola.  

A aproximação dos personagens através da Arte e da leitura é 
uma estratégia eficaz na educação para a cidadania, conforme esta 
proposta na Base Nacional Comum Curricular (2017, p.191). 

 
3- A leitura x história 

 
A prática investigativa constitui o modo de produção e 

organização dos conhecimentos em Arte. É no percurso do fazer 
artístico que os alunos criam, experimentam, desenvolvem e 
percebem uma poética pessoal. Os conhecimentos, processos e 
técnicas produzidos e acumulados ao longo do tempo contribuem 
para a contextualização dos saberes e das práticas artísticas. Eles 
possibilitam compreender as relações entre tempos e contextos 
sociais dos sujeitos na sua interação com a arte e a cultura. 

Neste sentido todas as atividades que serão realizadas darão 
mais ênfase a leitura, a história e toda forma de produção artística. 
Segundo a Base Nacional Comum Curricular (2017, p.414), o 
processo de Ensino e Aprendizagem em história no Ensino 
Fundamental está pautado em três procedimentos básicos: 

 
1-Pela identificação dos eventos importantes na história, ordenando-os de 

forma cronológica e localizando-os no espaço geográfico.  
2- Pelo desenvolvimento das condições necessárias para que os alunos 

selecionem, compreendam e reflitam sobre os significados da produção, 
circulação e utilização de documentos (materiais e imateriais), 
elaborando críticas sobre formas já consolidadas de registro e de 
memória, por meio de uma ou várias linguagens.  

3- Pelo reconhecimento e pela interpretação de diferentes versões de um 
mesmo fenômeno, reconhecendo as hipóteses e avaliando os 
argumentos apresentados com vistas ao desenvolvimento de habilidades 
necessárias para a elaboração de proposições próprias. 

 
Todos esses procedimentos implicam no uso de formas de 

registros e memórias cronológicas constituídas por meio de uma 
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seleção de eventos e trabalhos consolidados na cultura 
historiográfica contemporânea. A sistematização dos trabalhos 
realizados constantemente dão noção do tempo e do espaço 
produzido pelo aluno.  

A presença de diferentes sujeitos e ganha maior amplitude ao 
se analisarem os processos históricos complexos ocorridos no 
mundo da leitura e imaginação. 

O projeto “E se eu ler, o que vai acontecer?, que está sendo 
aplicado nas turmas 162, 163, 171 e 172, participam do mesmo com 
maior criticidade nas situações comunicativas diversificadas, 
interagindo com um número de interlocutores cada vez mais amplo, 
inclusive no contexto escolar. Como consequência do trabalho 
realizado em etapas anteriores de leitura, os alunos já conhecem e 
fazem uso de gêneros que circulam nos campos das práticas 
artístico-literárias, de estudo e pesquisa.  

Aprofunda-se com esse projeto o tratamento de gêneros que 
circulam na esfera literária. A confiabilidade da informação, com 
análise de ferramentas digitais para concluir o trabalho proposto. 
Deste ponto de vista os alunos estão se aproximando de uma relação 
mais profunda das relações que a educação se propõe. 

Todas as grandes revoluções na vida humana são realizadas 
no pensamento. Quando uma mudança ocorre no pensamento 
humano, a ação segue a direção do pensamento, da mesma forma 
que um navio segue a direção dada por seu timão. (Tolstói)  

Neste contexto, propomos explorar o papel do aluno e da 
escola frente a construção da identidade literária, artística e histórica 
dos alunos, desenvolvendo em nossos jovens uma cultura literária 
de forma integrada. 

 
Considerações finais 

 
Neste projeto abordamos as práticas de compartilhamentos 

de leituras e obras literárias, percebe-se que todo ato que estimula o 
aprendizado de forma diferente dentro da contextualização da 



24 | Migrações, Educação e Desenvolvimento: volume 3 
 
leitura traz um novo olhar para tudo que se é proposto. A 
interdisciplinaridade contribui de forma significativa para que 
nossos alunos experimentem novas formas de ver, sentir e 
ressignificar o conhecimento. O afeto é um terreno repleto de 
dúvidas e quando se usa este para implantar algo de bom, o mesmo 
se expande para a vida, é por isso que cada professor tem neste 
projeto o intuito de estender uma relação além de professor/aluno, 
tornar todos as etapas do projeto algo prazeroso para ambos. 

O projeto ainda encontra-se em aplicação, seus resultados até 
o presente momento são bem positivos, por isso entende-se que 
todas as diferentes formas abordadas de criação e leitura estão 
sendo construídas nos processos de identidade dos alunos. 

“Todas as pessoas grandes foram um dia jovens..... Mas 
poucas se lembram disso! Essa citação é de O pequeno príncipe (Le 
Petit Prince), do escritor francês Antoine de Saint-Exupéry (1943). 

Este projeto tem sido de grande importância, pois através 
deste pude prestar mais atenção à grande variedade de práticas e 
discursos sociais que nossos jovens conseguiram dar aos momentos 
sociais, históricos e pedagógicos de sua vida escolar.   
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Educação histórica e patrimonial pela experiência: 
relato do projeto 

#PartiuNovoHamburgo 
 

Dionísio Felipe Hatzenberger 1 
Maximiliano G. Longo 2 
Mateus Winck Pires 3 

 
 
Introdução 
 

Neste artigo será discutido o conceito de educação pela 
experiência partindo dos aprendizados do trabalho protagonizado 
pela Assessoria Técnico-Pedagógico da Secretaria Municipal de 
Educação de Novo Hamburgo, que culminou na efetivação do 
Projeto #PartiuNovoHamburgo. 

Muito fala-se sobre o engessamento das metodologias 
empregadas em aula na educação básica. Quando se trata de saberes 
históricos e geográficos, então, o problema parece ser maior ainda. 
Há uma certa ideia formada de que aprende-se nesta área do saber 
apenas pela leitura de longos textos e análise de dados (em mapas, 

 
1  Licenciado em História, Especialista em Filosofia, com formação continuada em Ensino Religioso e 
em Laboratório de Informática Educativa. Mestrando em Educação pela UERGS. Atualmente é 
Assessor Técnico-Pedagógico da SMED/NH. É o coordenador do projeto #PartiuNovoHamburgo. 

2 Professor da Rede Municipal de Novo Hamburgo. Guia pedagógico do Projeto #PartiuNH. Licenciado 
em Geografia (UFRGS).  

3 Graduando em História na Anhanguera. Estagiário da Prefeitura Municipal de Novo Hamburgo. 
Colabora com o projeto #PartiuNH e colaborou com a elaboração do livreto “Descobrindo Minha 
Cidade: Partiu Novo Hamburgo.” 
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gráficos, tabelas, etc), pois estes são os meios comumente 
empregados. 

Quando trata-se dos anos iniciais do ensino fundamental, 
onde propõe-se uma introdução aos estudos históricos e 
geográficos, sabemos que por vezes eles ficam de muito aquém do 
ideal, relegados a um lugar (algumas vezes) obscuro, pela grande 
preponderância dos conhecimentos das áreas da linguagem, que 
ocupam parte central da prática da maioria dos docentes nesta 
etapa. 

A alfabetização cartográfica e cultural, que são objetivos de 
aprendizagem desta etapa, por vezes não são efetivadas devido às 
metodologias e ações educativas normalmente optadas pelos 
educadores. 

A BNCC e os Planos de Estudo de nossa RME propõe que o 
estudo da história e da geografia dêem-se do micro para o macro, 
ou seja, nos anos iniciais se começa estudando o mundo no qual sua 
família e escola estão inseridos, a rua, o bairro. Entre o terceiro e o 
quarto ano observa-se que as temáticas propostas pelos documentos 
orientadores relacionam-se com o estudo da cidade. 

Este tema será aprofundado ao decorrer deste artigo. 
Inicialmente será problematizada a questão da metodologia do 
ensino de história e geografia nos anos iniciais e analisados dados 
que nos levaram a consolidar nossas hipóteses. Na segunda parte 
será trabalhado o conceito de educação pela experiência e relacioná-
lo com a educação patrimonial, no contexto de nosso município. Na 
terceira parte apresentarei as ações do projeto implementado e na 
parte final os resultados parciais do projeto, junto a uma avaliação 
do mesmo. 

 
Pesquisa Diagnóstica 

 
A fim de analisar quais as possíveis fragilidades do ensino de 

história e geografia nos anos iniciais da Rede Municipal de Ensino, 
desenvolveu-se pesquisa por meio de coleta e análise de dados junto 
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às 20 maiores EMEFs de nossa RME, por meio de entrevista à 
membros das equipes diretivas e professores. Na entrevista havia 
questões sobre vários aspectos do fazer pedagógico destas áreas. 
Porém, três perguntas tinham ligação direta com nosso objeto de 
estudo. Abaixo incluo os gráficos com a sintetização das respostas 
destas questões:  

 
Gráficos 1, 2 e 3: pesquisa realizada junto à 20 EMEFs de Novo Hamburgo em Agosto de 2017

 
FONTE: AUTORES 

 

Observe que a primeira questão já apresenta um dado 
alarmante: em 40% das escolas pesquisadas nenhum professor 
estava realizando passeios de estudo pela cidade em nenhum 
momento do ano. Isso corrobora com nossa hipótese inicial de que 
há uma proeminência das metodologias tradicionais de ensino. 

A segunda e terceira questão versam sobre os materiais para 
estudo da história de nossa cidade. Sendo que 90% das Escolas 
afirmam possuir algum tipo de material em seu acervo. Porém, ao 
questionarmos se tais materiais eram adequados para o uso didático 
pedagógico, levando em conta a faixa etária dos educandos, 
obtivemos por parte de 80% das escolas a informação de que esses 
materiais não eram adequados. Geralmente tratavam-se de livros 
históricos ou jornalísticos com uma linguagem acadêmica, com 
poucas imagens e ilustrações. 

Nas visitas às escolas, ouvimos por parte das equipes diretivas 
e de alguns professores uma fala muito saudosista com relação “ao 
tempo do faceirinho”, fazendo alusão a um projeto de passeios de 
estudo que aconteceu por muitos anos, nas décadas de 1990 e 2000, 
no qual havia um ônibus da prefeitura, com design “jardineira”, 
chamado “faceirinho”, pois sua frente era o rosto de um palhaço 
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sorridente, que levava os alunos da RME para conhecer a cidade em 
um passeio de 4 horas. 

Partindo desta realidade iniciamos o planejamento de ações 
que visam a qualificação deste corpo docente, a oferta de novas 
metodologias educacionais e a formulação de materiais pedagógicos 
sobre história e patrimônio de Novo Hamburgo. 

 
Educação pela Experiência 

 
A busca por metodologias educacionais ativas, que conduzem 

à aprendizagem efetiva e significativa não é assunto novo no meio 
escolar. A dificuldade, porém, parece-nos estar na distância 
existente entre a teoria acadêmica e a prática docente escolar. 

A grande dificuldade de trabalhar conceitos abstratos com 
crianças nos anos iniciais está exatamente na dificuldade de 
abstração nesta fase do desenvolvimento humano. Assim, todo tipo 
de metodologia educacional que parta do concreto para o abstrato, 
facilita a construção destes saberes. 

Neste sentido, a educação pela experiência pode constituir-se 
como um excelente instrumento de aprendizado. No parágrafo 
abaixo, podemos perceber, nas palavras de Foucault, o poder 
transformador da experiência para o ser humano: 

 
Uma experiência é uma coisa da qual alguém sai transformado. Se 
eu tivesse de escrever um livro para comunicar o que eu já pensava 
antes de ter começado a escrever, nunca eu teria coragem para 
fazê-lo. Só escrevo porque ainda não sei exatamente o que pensar 
disso que eu gostaria tanto de pensar. De modo que o livro me 
transforma e transforma o que penso. Cada livro transforma 
aquilo que eu pensava ao concluir o livro precedente. Eu sou um 
experimentador e não um teórico (FOUCAULT, 2006, p. 41-42). 
 

A experiência, enquanto vivência humana complexa, exerce 
um papel profundo de envolvimento para a pessoa. Não é apenas 
uma frase que ouviu-se ou um conceito que memorizou-se. A 
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experiência envolve muito além da linguagem e da memória. Ela 
perpassa os cinco sentidos humanos e portanto ganha sentido 
profundo e torna-se uma aprendizagem significativa. 

Larrosa, em seu artigo “Notas sobre a experiência e o saber de 
experiência”, nos afirma: 

 
A experiência, possibilidade de que algo nos aconteça ou nos toque, 
requer um gesto de interrupção, um gesto que é quase impossível 
nos tempos que correm: requer parar para pensar, parar para olhar, 
parar para escutar, pensar mais devagar; parar para sentir, sentir 
mais devagar, demorar-se nos detalhes, suspender a opinião, 
suspender o juízo, suspender a vontade, suspender o automatismo 
da ação, cultivar a atenção e a delicadeza, abrir os olhos e os ouvidos, 
falar sobre o que nos acontece, aprender a lentidão, escutar aos 
outros, cultivar a arte do encontro, calar muito, ter paciência e dar-
se tempo e espaço. (LARROSA, 2002, p. 24). 
 

Portanto, percebe-se que a experiência permite muito mais do 
que a contemplação, passando pela reflexão, pelo estranhamento 
frente à realidade e por fim, estabelecendo novos parâmetros, novos 
sentimentos, pensamentos, opiniões e formas de pensar a realidade. 

Ao realizar a visita a um espaço, conhecer um museu, 
observar uma peça, transitar por um bairro histórico ou 
simplesmente observar uma paisagem, nossos olhos se abrem para 
o mundo em si. Na comparação entre as tecnologias e culturas do 
passado e do presente nossas mentes podem elaborar suas próprias 
teorias do desenvolvimento humano, criando um imaginário 
próprio quanto aos feitos do passado e do presente, baseado nos 
dados observados. Tudo isso acontece muito rápido, dentro de nossa 
mente, sem texto ou questionário, sem quadro negro ou prova, nós 
simplesmente reinventamos a história para nós mesmo. E isso é o 
que podemos chamar de ato educativo profundo. 

Este movimento interno mental, do ser diante das coisas 
reais, é o que constitui saberes reais. Como escreveu Paulo Freire: 
“só existe saber na invenção, na reinvenção, na busca inquieta, 
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impaciente, permanente, que os homens fazem no mundo, com o 
mundo e com os outros.” (FREIRE, 1975, p. 66). 

Se aprendemos mediados pelo mundo, na relação uns com os 
outros e com as coisas, certamente este movimento de experimentar 
novas realidades, por meio de vivências e lugares diferentes, irá, por 
vezes, confrontar nossas próprias verdades e nossa identidade. Ao final 
de uma experiência - vivência - jamais saímos iguais ao momento em 
que chegamos. Como discorre Pagni, no parágrafo abaixo, nosso 
discurso de verdade sempre é um pouco modificado pela experiência: 

 
De fato, o aprendizado da e pela experiência interpelaria o 
habitualmente pensado e  os significados instaurados pela 
linguagem corrente, perturbando o discurso de verdade e o sujeito 
idêntico a si mesmo [...], fazendo os seus sujeitos pensarem, se 
distendendo e problematizando a sua pretensão de abarcamento 
da realidade (PAGNI, 2010, p. 25). 
 

Por vezes esta mudança de discurso é tão grande que modifica 
também a identidade de uma pessoa. Agora conhecendo o antes era 
novo, por vezes nos apropriamos dele, passamos a possuí-lo - conforme 
a ideia de “patrimônio”. A paisagem antes distante, agora pode se 
tornar “minha cidade”. O prédio bonito, antes imaginado como lugar 
da elite, agora pode se tornar “meu patrimônio histórico”. O museu, 
antes visto como lugar de “coisa velha”, agora pode se tornar “parte de 
minha história”. O parque municipal, antes desconhecido, agora pode 
se tornar “meu lugar de lazer”. A zona de preservação ou rural, antes 
vistos como “mato”, agora podem se tornar “refúgio natural”. 

O desafio de ensinar história e geografia nos anos iniciais, 
trabalhando conceitos abstratos como patrimônio, paisagem, 
território e cidadania, pode se tornar muito mais leve e fácil se 
simplesmente sairmos de dentro da sala de aula em direção ao 
mundo externo que imediatamente a cerca: a cidade. O simples 
exercício de andar pelo bairro, observar a paisagem, um arroio, um 
casarão ou um comércio, já pode ser o início de uma bela experiência 
pedagógica, se houver um guiamento cheio de intencionalidade.  
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Levando em consideração que o Artigo 216 da Constituição 
conceitua, de forma oficial, patrimônio cultural como sendo 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” (BRASIL, 
1988), pode ser compreendido como ato de cidadania o apropriar-
se destes bens. 

Neste sentido, sabe-se da grande importância das saídas de 
estudo para proporcionar a apropriação de saberes e bens culturais 
que jamais ocorrerão se não forem estabelecidos em campo. Vendo 
os lugares, contemplando o belo, sentindo o cheiro das plantas e dos 
casarões antigos. Subindo e descendo as ladeiras, nosso 
conhecimento, que antes era meramente abstrato, toma forma, 
lugar e cores em nossa mente. 

A cidade de Novo Hamburgo possui uma história e cultura 
riquíssima, oriunda do encontro de vários povos e etnias, com 
diferentes culturas e religiões, que formaram nossa região em seus 
vários fluxos de imigração e migração. Somos todos frutos deste 
movimento contemporâneo de mobilidade cultural, social e identitária, 
proporcionada pelo meio urbano no contexto da industrialização. 

 
Projeto #PartiuNovoHamburgo: um caminho para o acesso aos 
bens culturais do município 

 
Diante do contexto educacional apresentado na introdução, 

dos resultados obtidos em nossa pesquisa diagnóstica junto às 
escolas e da perspectiva de implementação da teoria educacional 
acima descrita, passamos a desenvolver algumas ações visando 
resolver o problema da pouca identificação entre a comunidade 
escolar e o patrimônio histórico e cultural de nossa cidade. 

Na tabela abaixo listaremos as ações práticas que levaram ao 
desenvolvimento do projeto #PartiuNovoHamburgo pela Rede 
Municipal de Ensino. 
 



32 | Migrações, Educação e Desenvolvimento: volume 3 
 

Quadro 1: Organização da execução do Projeto #PartiuNovoHamburgo 

Período de 
execução 

Ação Descrição 

Agosto a 
Dezembro 
de 2017. 

Formação Continuada 
com docentes da RME 

Formação continuada junto a professores de história, 
geografia e de anos iniciais, com o tema: “O ensino de 
História e Geografia para além dos muros da escola”. 
Nestas formações proporcionamos o debate da teoria 
educacional da educação pela experiência e 
oportunizamos o conhecimento de espaços/patrimônios 
de nossa cidade. Algumas formações ocorreram dentro 
dos próprios museus, como é o caso Museu Scheffel e do 
Museu do Calçado. 

Outubro de 
2017 a 
Janeiro de 
2018. 

Elaboração de roteiro 
para saídas de estudo. 

Desenvolvimento, junto à Secretaria de Cultura e à 
Diretoria de Turismo, de um roteiro para saídas de 
estudo e da elaboração do Projeto 
#PartiuNovoHamburgo. 
Construção de parcerias com museus, espaços culturais 
e educativos para visitação. 

Novembro 
de 2017 a 
Março de 
2018. 
 

Produção de material 
pedagógico (livreto) 

Desenvolvimento de um material (livreto) pedagógico 
com um resumo da história e organização da cidade a 
partir da comparação de fotografias antigas e atuais e da 
apresentação dos espaços/patrimônios a serem 
visitados. A primeira edição do livro conta com 40 
páginas e 5 mil exemplares, no formato A5.4 

A partir de 
Março de 
2018 

Realização das Saídas 
de Estudo 
#PartiuNovoHamburgo 

As escolas passaram a inscrever-se para as saídas de 
estudo, por livre adesão. Os saídas iniciaram na 
primeira semana de março de 2018, prioritariamente 
com alunos do 4° ano. Até o término deste ano já serão 
mais de 3 mil alunos atendidos pelo projeto. 

A partir de 
Junho de 
2018 

Avaliação das saídas de 
estudo e coleta de 
materiais produzidos 
pelos alunos. 

Por meio de formulário eletrônico, dirigiu-se aos 
professores que já participaram do projeto até o 
momento um questionário para avaliação das saídas de 
estudo. Os dados dessa pesquisa estão sendo utilizados 
para qualificação do projeto e para qualificação do 
trabalho já realizado. 
Também lançou-se um desafio aos alunos participantes 
das saídas de estudo de desenvolverem um cartão postal 
da cidade, baseado em um ou mais locais visitados. 
Estes materiais estão sendo coletados e serão expostos. 

FONTE: AUTORES. 

 
4  O conteúdo deste material pedagógico está disponível em: https://educacao.novohamburgo. 
rs.gov.br/arquivos/File/2018/PartiuNH/Livreto_PartiuNH_Oficial.pdf 
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A construção do roteiro do passeio de estudos levou em 
consideração os aspectos históricos da cidade. Iniciando pelo bairro 
histórico de Hamburgo Velho, onde pode-se compreender a chegada 
dos primeiros imigrantes (germânicos) que formaram o vilarejo que 
posteriormente deu origem ao nosso município. Depois o passeio 
segue para o bairro Centro, onde o desenvolvimento chegou apenas 
no final do século XIX, com a vinda do trem até a localidade. Depois, 
na Praça da Bandeira temos a primeira prefeitura, onde podemos 
tratar do início do século XX, com a emancipação. Em seguida o 
almoço ocorre no bairro rural de Lomba Grande, que só foi anexado 
ao município na Era Vargas. No período da tarde focamos em 
lugares que foram se desenvolvendo a partir da industrialização 
acelerada dos anos de 1950 e 1960, observando o crescimento da 
cidade e seu ápice econômico nos anos de 1980, bem como a crise 
que veio depois, com suas consequências.  

Veja no mapa abaixo o roteiro seguido pelo guiamento da 
saída de estudos: 

 
Imagem 2: Mapa do roteiro da saída de estudos #PartiuNovoHamburgo. 

 
FONTE: Imagem do Google Maps editado pelos autores. 

 

Após a elaboração do roteiro, passamos a firmar parceria para 
a visitação interna dos espaços que foram escolhidos como 
estratégicos para a política de acesso e apropriação dos bens 
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culturais do município aos alunos de 3° e 4° anos da RME. Nos 
seguintes espaços conseguimos parceria para passeio interno 
gratuito com guia do local: Fundação Ernesto Frederico Scheffel, 
Casa Schmitt-Presser, Espaço Cultural Albano Hartz, Biblioteca 
Municipal, Centro de Educação Ambientar Ernest Sarlet (CEAES), 
Museu Nacional do Calçado e Esporte Clube Novo Hamburgo. 
Definimos também parceria para viabilização de almoço gratuito aos 
alunos no CEAES, em Lomba Grande, com verba municipal. 

O passeio ficou formatado em turno integral, iniciando às 
7h30min e com retorno marcado para as 17h. Ocorrendo por adesão 
das escolas, via inscrição pelo site da Secretaria da Educação5. 

No início do ano letivo de 2018, com as devidas parcerias 
firmadas e com o Livro #PartiuNovoHamburgo editado e impresso, 
realizamos apresentação do projeto às equipes diretivas. 
Conseguimos viabilizar a realização de 2 a 3 passeios semanais, 
conforme agenda que foi divulgada. Cada passeio com 
aproximadamente 50 alunos de 3° e 4° ano. 
 
Resultados Parciais 

 
O projeto encontra-se em pleno desenvolvimento em 2019. 

Até o final do ano de 2018 já haviam participado das ações do projeto 
um total de 3210 mil alunos de 3° e 4° anos, de 46 escolas da Rede 
Municipal de Ensino. 

No final de 2019 foi realizada uma pesquisa com os 
professores que já participaram do projeto levando seus alunos na 
saída de estudo. Abaixo apresentaremos alguns resultados 
observados nesta pesquisa. No gráfico abaixo temos a 
sistematização das respostas dos professores quanto à relevância do 
projeto para seu trabalho pedagógico com a turma: 
  

 
5 https://novohamburgo.rs.gov.br/smed/municipais/projeto-descobrindo-cidade-partiunovohamburgo 
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Gráfico 4: Gráfico de pesquisa com professores que participaram do projeto. 

 

FONTE: AUTORES 
 

A totalidade dos professores manteve suas respostas no entre 
“Relevante” e “Muito Relevante”, demonstrando a integração do 
#PartiuNovoHamburgo ao projeto pedagógico desenvolvido com a 
turma. 

Nesta avaliação, realizamos também questionário discursivo 
a respeito do passeio de estudos e seus efeitos. Com relação à 
pergunta “O que os alunos comentaram do projeto? Relate-nos.”, 
obtivemos do professor “A” a seguinte descrição das falas dos alunos 
no retorno: “'-Não sabia que tinha tanta história em NH!' '-Fui em 
lugares que nunca havia ido!' '-Entendi todas as explicações!' '-Voltei 
no tempo, profe!'”. 

Nessas falas podemos identificar a perplexibilidade dos alunos 
com relação à história da cidade, por nem mesmo imaginarem que 
havia tanta profundidade e riqueza. Alguns manifestando também 
o ineditismo de sua visitação a esses locais que deveriam ser de 
público conhecimento e circulação. 

A professora “B” relatou, a respeito do mesmo questionamento: 
 
Os alunos comentaram que adoraram o passeio, foi muito 
significativo para eles e para nós, professoras, pois, foi possível 
conhecer o município e principalmente despertar o pertencimento 
a Novo Hamburgo. Os lugares que os alunos mais gostaram foi o 
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Parque Floresta Imperial, o Parcão, o Santuário da Mães e o Museu 
Casa Schmitt-Presser. 
 

Ressalto, além do elogio feito pelos alunos, o uso dos termos 
“despertar o pertencimento”. Esse sentimento de pertencer à esta 
comunidade, constitui-se como identidade cidadã, operando como 
elemento que simboliza o efetivo efeito desejado: a apropriação por 
parte dos educandos do patrimônio cultura da cidade. Sentir-se 
parte da cidade, sentir-se um pouco “dono”, constitui esta formação 
de identidade. Eu pertenço à cidade por que, de certa forma, a cidade 
pertence a mim. Interessante observar também que as “professoras” 
se incluíram nesta experiência, registrando que também foi positivo 
para elas conhecer a cidade. 

Ainda relatando as falas dos educandos, o professor “C” 
respondeu “Os alunos amaram o passeio, sendo um momento muito 
marcante para eles. Poder ver e sentir o lugar, indo além dos livros, 
foi algo totalmente significativo.” 

Nesse relato fica explícito o valor do aprendizado pela 
experiência, ultrapassando o mero discurso ou conceituação teórica 
distante. Ele cita “sentir o lugar” como algo significativo, ao passo 
que vai além dos livros. 

A professora “D” registrou no mesmo questionário: 
 
Bom, simplesmente, as minhas turmas não são mais as mesmas. 
Retornaram do passeio com maior maturidade acerca dos 
conteúdos trabalhados. Não há palavras para descrever a 
satisfação ao perceber as relações que as crianças faziam dos 
estudos de sala de aula, com os ambientes que visitávamos. 
Fizemos um relatório posterior ao passeio. Todos relataram o 
quanto ficaram felizes por conhecer mais da sua cidade. 
 

Esta professora ressalta as relações criadas entre os saberes 
formais da sala de aula com os saberes adquiridos pela experiência. 
O fato desta professora ter realizado um trabalho prévio em sala de 
aula sobre a temática, com o uso do livro do projeto proporcionou 
que durante o passeio estas conexões estivessem sendo criadas e os 
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saberes, de certa forma, se retro alimentam, ganhando novos 
significados. 

A importância deste material pedagógico com a história da 
cidade em uma linguagem acessível aos alunos ficou revelada em 
muitos comentários de professores, como é o caso do que escreveu 
a professora “F”: “Foi muito produtivo o acesso antecipado ao livro, 
pois proporcionou que os alunos pudessem relacionar as vivências 
do passeio com o estudo prévio em sala de aula.” 

Percebemos neste breve comentário que a relação entre o 
estudo prévio do material teórico associada à vivência - experiência 
- proporcionou saberes efetivos e significativos aos alunos. A ideia 
de produtividade citada pela referida docente certamente se refere à 
consolidação deste saber como um produto esperado, enquanto 
direito de aprendizagem. 

Esse material impresso se torna um meio para democratizar 
o acesso aos bens culturais do município está presente também no 
relato da professora “G”: “O passeio teve sequência em sala de aula. 
Retomamos cada ponto visitado, utilizando como guia o livrinho. 
Alguns alunos não conseguiram ir ao passeio, então os colegas que 
foram contaram detalhes do que viram e suas impressões.” Ou seja, 
por meio do material impresso é possível retomar, teoricamente, o 
que foi experimentado e também dar um acesso mínimo àqueles 
alunos que, por algum motivo, não conseguiram se fazer presente 
na saída de estudos. 

No relato da professora “G”, acima citado também se percebe 
esta relação entre saber teórico e realidade sendo parte do fazer 
pedagógico desta professora, que dá sequência ao tema em suas 
aulas, ressignificando o que foi vivenciado. Esta ressignificação pode 
ser realizada de diversas formas, por meio de instrumentos e ações 
de opção do professor. Vemos no relato da professora “H” algumas 
destas possibilidades: “Fizemos um texto coletivo sobre o passeio, 
trabalhamos com o mapa dos bairros localizando e desenhando os 
lugares que visitamos. Produção de texto individual sobre o passeio.” 
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Considerações Finais 

 
Existe um provérbio popular chinês que fala sobre as 

dimensões do aprendizado: "Diz-me e eu esquecerei. Ensina-me e eu 
lembrar-me-ei. Envolve-me e eu aprenderei"6. Veja que a única ação 
proposta que atinge o objetivo de aprendizagem, segundo este 
provérbio, é envolver o educando. Envolver é organizar 
sistematicamente a ação pedagógica de forma que o educando seja 
emergido de um experiência, uma vivência da coisa ou com a coisa 
em si. Essa ação pedagógica vai muito além de apenas falar sobre a 
coisa ou explicar como é a coisa. Neste sentido, educar pela 
experiência é a forma mais efetiva de garantia do aprendizado. 

Quando se está em análise as estratégias para o efetivo 
aprendizado de questões ligadas à cidadania, como é o caso do projeto 
#PartiuNovoHamburgo, a temática ganha significado e valor ainda 
maior, pois trata-se não apenas de um saber desejável, mas de um 
“direito de aprendizagem”, no termos da BNCC. Este cidadão, que é 
nosso aluno, tem o direito de apropriar-se do patrimônio cultural e 
histórico de sua cidade, construindo sobre ele sua própria identidade. 

Assim sendo, diante dos dados parciais levantados e 
apresentados neste artigo, depreende-se que aprendizados 
significativos estão ocorrendo por meio do Projeto 
#PartiuNovoHamburgo, que compreende todas estas ações 
pedagógicas articuladas. 
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A migração no Brasil: 
recortes da doutrina de segurança nacional 

ao desenvolvimento humano 
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Introdução  
 

Na contemporaneidade, a circulação de notícias nos veículos 
de comunicação internacional e nacional relacionadas aos 
imigrantes é frequente. Seja de cunho de construção de barreiras 
para impedir o direito de migrar, seja por relato de violência sofrida 
pelos imigrantes, de tentativas frustradas de entrar no país, bem 
como notícias de enfrentamento pelo Estado por meio de programas 
ou projetos.  

O estudo tem por objetivo analisar as políticas migratórias, no 
Brasil, da gênese às tendências na contemporaneidade inseridas em 
processos sócio-históricos. Para tanto procede-se à pesquisa 
explicativa, metodologia bibliográfica investigativa, de 
delineamento documental que perpassa a análise dialética. O estudo, 
portanto permeia a necessidade de refletir sobre a temática, 
apontando a perspectiva de desenvolvimento humano, tendo em 
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Universidade Estadual do Rio Grande do Sul - UERGS Erechim. E-mail: eleniceholand06@gmail.com 
2  Docente Adjunta e Pesquisadora Sênior na Universidade Estadual do Rio Grande do Sul. E-mail: 
t.wencze@terra.com.br. 
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vista a migração como fenômeno social e complexo, interconectados 
as políticas públicas e ao Estado. 

O presente estudo perpassa, em um primeiro momento, por 
uma revisão de literatura sobre a migração com a finalidade de 
compreensão da temática para posteriormente apresentar os 
marcos regulatórios - o Estatuto do Estrangeiro e a Lei da Imigração 
- promulgados em processos sócio-históricos distintos. Em seguida, 
será apresentado a movimentação do atual governo, em contexto 
contemporâneo, em relação a migração.   

 
Estudos sobre migração, o que dizem?   

 
Estudos iniciais acerca do tema é comum a presença de 

conceitos de imigração, migração e emigração para situar o leitor.  
Já Souza (2018, paginação irregular) conceitua imigrantes em 2 
aspectos: legais, cuja documentação está em dia, e ilegais aquele que 
vem em contrabando para o Brasil. 

Souza (2018, paginação irregular) evidencia o vínculo estreito 
em todos os tempos da história do Brasil a relação imigração e 
escravidão, o que torna-se impossível analisar uma sem a presença 
da outra. Essa análise, segundo o autor, decorre da exploração 
laboral e condições de trabalho em que os imigrantes são 
submetidos. 

Segundo Assis e Sasaki (2001) os primeiros temas que 
instigavam os pesquisadores foram duas questões geral: “quem são 
os brasileiros emigrantes? e o Brasil ainda atrai imigrantes, quem 
seriam?” Quanto aos fluxos migratórios no Brasil, bem como no Rio 
Grande do Sul perpassam por 3 períodos, na colonização, com a 
exploração dos escravos, na década de 70, com a vinda dos latinos 
americanos e a partir de 2010, com a imigração de novos rostos, 
caribenhos, africanos e novos asiáticos. (CIBAI, 2018)  

O imigrante foge da pobreza ou de necessidades econômicas 
extremas e busca melhores oportunidades de trabalho e condições 
de vida como saúde e educação ou ainda maior segurança alimentar. 



Elenice Carine Holand; Thais Janaina Wenczenovicz | 43 
 
(FANTAZZI, 2005). Outro trabalho evidenciado por Wenczenovicz 
(2016) confirma a mesma perspectiva, tratando-se de senegaleses 
na região do Alto Uruguai, quando questionados sobre os estímulos 
a sua vinda para o Brasil ligado principalmente a carência de 
empregos, a ocupação desordenada do espaço e a pouca 
escolarização em seu país de origem como elemento segregador  e 
impulso a adotar sua nova pátria. No entanto, por outro lado, "a 
saída de pessoas de um país  pode ser interpretada como 
desvantajosa, pois, além  de desestímulo ao crescimento 
populacional, acarreta, em muitos casos, na perda de mão de obra 
qualificada para outras economias" (FIGUEREDO; ZANELATTO, 
2016, p.3).   

Segundo Fantazzi (2005) no seu estudo evidenciou a 
imigração sob eixos distintos, tais são: conceitos, gênero, o impacto 
econômico globalizado, cidadania política, políticas para as 
embaixadas e consulados, políticas públicas de apoio ao imigrante e 
seus familiares, regulação das remessas financeiras dos cidadãos 
residentes no exterior, capacitação dos agentes públicos que 
trabalham com migrantes e refugiados, tráfico ilegal de pessoas, 
estrangeiros em custódia e detidos em prisões e instrumentos 
internacionais de direitos humanos, campanhas de opinião e o papel 
do parlamento. Em cada eixo o autor situa o leitor, apresenta dados 
e elenca várias propostas à temática.  

 Já Figueredo e Zanelatto (2016, p.3) o tema é estudado em 
consonância com a globalização e o desenvolvimento econômico, 
que os "movimentos migratórios podem, ainda, ser entendidos 
pelos governos, pelas empresas e pelos locais como um problema a 
ser equacionado e apontam a necessidade de uma política 
migratória inclusiva". 

 A imigração de haitianos, conforme estudo de Baeninger et al 
(2017), "o Brasil surge como alternativa diante da relativa facilidade 
de entrada no seu território em contraposição às restrições impostas 
por Estados Unidos, Canadá, França." A autora concluiu que o 
projeto migratório foi delineado muito mais em função de 



44 | Migrações, Educação e Desenvolvimento: volume 3 
 
motivações econômicas do que ambientais, pois as principais 
motivações mencionadas para deixar o Haiti são: necessidade de 
obter emprego e renda, a busca por uma vida melhor e por 
oportunidades educacionais e laborais. De acordo com Patarra  

 
Os movimentos migratórios internacionais a partir de e para o 
Brasil constituem, hoje, uma importante questão social, que 
envolve grupos sociais específicos, majoritariamente não 
documentados, sujeitos à ação de aproveitadores. A questão das 
remessas também tem sido alvo de especulação e iniciativas 
governamentais. Essa situação demanda – urgentemente – 
reformulação e implementação de políticas de imigração e de 
emigração, bem como ações voltadas à implementação dos direitos 
humanos dos migrantes. (PATARRA, 2005, paginação irregular).   
 

A situação de imigração de grupos específicos constituem 
questão social, sujeitos à ação de aproveitadores, bem como requer 
ações voltadas à implementação dos direitos humanos dos 
migrantes. Assis e Sasaki (2001), numa revisão bibliográfica sobre 
imigração no Brasil, observaram que a imagem do imigrante, nas 
reportagens  recentes, revelam a situação de clandestinidade e o 
preconceito com que os imigrantes, principalmente os latino-
americanos, são recebidos e apontam para os problemas 
enfrentados como a dificuldades de acesso a serviços como escola 
para seus filhos. 

Com a Nova  Lei da Imigração, sancionada em 2017, os 
pesquisadores voltaram-se os estudos sob ponto de vista dos 
avanços, desafios e perspectivas. Para melhor compreensão acerca 
dessa lei, é necessário uma análise comparada o período antecedente 
e o atual da questão em análise a partir dos marcos regulatórios. 
Segue abaixo:  
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Quadro comparativo das leis sobre a migração 
 Estatuto do Estrangeiro Nova Lei da Imigração 

Contexto Ditatorial (Anos 80) Democrático (2017) 

Objeto da Lei: Situação jurídica em "tempo 
de paz" (V do Caput do Art. 

1) 

Direitos e deveres do 
migrante/visitante;Regulamento os 
Emigrantes no exterior; Princípios e 

diretrizes 
migrante é visto como: Ameaça à segurança 

nacional; interesse do 
governo, geralmente 

desenvolvimento econômico 
do país. 

Sujeito de direitos/ desenvolvimento 
humano 

Princípios e diretrizes: Interesses políticos, 
socioeconômicos e culturais; 

Defesa do trabalhador 
nacional; Discricionariedade; 

Respeito a liberdade; 

Acolhida humanitária; não 
criminalização; universalidade, 

indivisibilidade e Interdependência 
dos direitos humanos; repúdio e 
prevenção à xenofobia; acesso 
igualitário a serviços públicos; 

inclusão social e produtiva; proteção 
integral a criança e adolescente 

migrante, entre outros. 
Visto Ficará sempre condicionado 

aos interesses nacionais 
Poderão ser cobrados taxas e 

emolumentos para seu 
processamento. 

Fonte: HOLAND, Elenice (estudo comparativo a partir das Lei nº 6.815/1980 e Lei nº 13.445/2017). 
 

Com base na análise comparativa é possível compreender a 
evolução, bem como pontos distintos nas leis, visto que, na última lei 
supracitada, tem viés de direitos humanos, tratando-se dos 
imigrantes. Oliveira (2017) aborda os antecedentes que levaram a 
elaboração e aprovação da Nova Lei da Imigração, os avanços, desafios 
e ameaças para efetiva implementação. Assim, cita como principal 
desafio à regulamentação da Lei e ao enfretamento dos vetos colocados 
pela Presidência da República, pois, embora minoritários, os setores 
conservadores são suficientemente bem articulados para poderem 
atuar no sentido de desconfigurar alguns aspectos positivos no 
processo de regulamentação (OLIVEIRA, 2017). 

Os chamados "novos fluxos migratórios" proveniente do sul 
global e iniciados a partir de 2010, a imigração venezuelana também 
é caracterizada  pela diversificação  e possui diferentes origens: 
geográficas, sociais, culturais, entre outras. (SIMÕES, 2017, p. 9). 
"Os novos rostos são os oriundos de países não tradicionais 
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ofertantes de imigrantes haitianos e dominicanos, (venezuelanos, 
colombianos); da África (senegaleses, ganeses, nigerianos, somalis e 
países de língua portuguesa); da Ásia Meridional (indianos, 
paquistaneses, filipinos, bengaleses). (CIBAI, 2018). 

Segundo Pablo Mattos, oficial das Relações institucionais do 
ACNUR, “a interiorização é uma estratégia para facilitar a 
integração, e esse é o desejo das pessoas. De se integrarem à 
sociedade brasileira e poder também contribuir e ter uma vida 
melhor” (BRASIL, 2018). No entanto, "uma política pública de 
suporte ao emprego e ajuda na interiorização parece encontrar 
percentual considerável de sucesso, desde que planejada com os 
entes federativos e setor privado."(SIMÕES, 2017, p.15).   

A pesquisa intitulada "Perfil sociodemográfica e laboral da 
imigração venezuelana no Brasil", em 2017, traçou um perfil dos 
venezuelanos de dois grupos em Roraima, não indígenas e indígenas 
que migraram para o Brasil. Apontou que o primeiro grupo, não 
indígena,  a majoritariamente jovem entre 20 e 39 anos (72%), 
masculino e solteiro (53,8%), seu local de origem está concentrado 
em Bolivar, Monagas, Anzoátegui, Carobo e Caracas, apresentam 
alta escolaridade, mas pouco conhecimento do português, as crises 
econômicas e políticas foram apontadas  como o principal motivo de 
deslocamento (76,4%) e (58%) possuem uma rede migratória 
composta em sua maioria por amigos (SIMÕES, 2017, p.14). Ressalta 
ainda que 48% não utilizam nenhum serviço público, bem como 
uma parcela significativa destacou ter sofrido preconceito praticado 
por cidadão comum, cujo principal motivo foi o fato de ser 
estrangeiro (SIMÕES, 2017, p.15). 

Em relação ao segundo grupo, indígena Warao, o estudo 
apresenta algumas disparidades em relação ao primeiro. Quanto ao 
idioma possuem o warao como primeira língua e o espanhol como 
segunda, a exceção são alguns senhores e senhoras que dominam 
exclusivamente a língua warao. Também expressam o interesse de 
aprender o português e o desejo de maior oferta de aulas sobre o 
idioma. A fome é o principal argumento sobre o projeto migratório, 
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seguido da ausência de serviços públicos relacionados a saúde e 
educação e ao descaso do governo venezuelano com os indígenas.  
Estão satisfeitos com a moradia, que o principal motivo é a 
alimentação diária, apontam que precisa ser melhorado quanto aos 
conflitos entre os moradores, a superlotação do espaço e a 
necessidade de oferta de aulas de português.  

Com a Nova Lei de Migração Nº 13.445/2017 em vigor, muitos 
migrantes venezuelanos se beneficiaram com a regulamentação, 
principalmente no que se refere à concessão do visto temporário 
com finalidade de acolhida humanitária (SCHWINN; PORTELA, 
2018, paginação irregular).  

Por fim, na literatura consultada, evidenciou-se que a 
migração é um assunto estudado sob aspectos diversos, são eles: 
causas/motivos da imigração, políticas sociais, legislação, 
desenvolvimento econômico, cidadania, direitos humanos, 
integração e inclusão social dos imigrantes. De um modo geral a 
migração é estudada pelo cunho social, conceitual teórico, 
legislativa, grupos específicos sociais (poloneses, alemães, italianos, 
haitianos, senegaleses, venezuelanos e entre outros), econômico 
e/ou de segurança nacional.   

Percebe-se, a grosso modo, que os estudos quanto a migração 
perpassam por dois marcos, o Estatuto do Estrangeiro e a Lei da 
Migração, sendo esses situados em processos sócio-históricos, 
paradigmas distintos e serão detalhados separadamente para 
melhor entendimento.  

 
Estatuto do Estrangeiro  

 
A Lei nº 6815 de 19 de agosto de 1980, conhecida como 

Estatuto do Estrangeiro, foi promulgada no contexto do regime 
militar civil, do "milagre econômico" e anos de chumbo. Ademais a 
Lei "é o resultado de uma construção histórica de um projeto político 
do País, sob a vigência da Constituição de 1967/1969" (KENICKE), 
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no governo Castelo Branco cujo aspecto do lema "Segurança e 
desenvolvimento" após o golpe de 1964.  

Ressalta-se que a Constituição Federal de 1967 consolidou os 
Atos Institucionais tendo a base teórica de Doutrina de Segurança 
Nacional (DSN) e de Truman, cujos governos generais tinham 
ligação com a Escola Superior de Guerra situada no Rio de Janeiro. 
Desse modo a gênese e o fundamento autoritário da Lei em análise 
está interligado com ideia de Segurança Nacional, no sentindo de 
defesa nacional como se importou e adaptou essa doutrina pós a 
Segunda Guerra Mundial numa lógica de Mundo Livre Liberal 
Hegemônico. Ademais, afastando, assim, o inimigo de esquerda do 
território brasileiro.  

A ideia central do Estatuto advém da segurança nacional, 
surgiu primeiramente na Constituição de 1934 com a influência do 
movimento político Tenentismo nas décadas de 20 e 30. Esse 
movimento liderado por integrantes do Exército e da Armada 
estimularam os governos a adotarem conceitos militares nas novas 
instituições. No entanto, nesse período, foi substituído o termo 
defesa nacional por segurança nacional, a primeira refere-se como 
centralização do poder, discurso ideológico nacionalista emergente 
e o bem comum e a segunda como proteção da integridade 
territorial com uma teoria calcada na defesa do Ocidente, do 
trabalhador e da proteção interna e externa do país contra o inimigo 
comunista (KENICKE, 2016, p. 13,14). 

No cerne da questão a Constituição de 1934 e o Decreto 3010 
de 1938 estabeleceram uma política de cotas de 2% para a entrada 
de estrangeiros de cada nacionalidade no País instituído pelo 
arcabouço jurídico (BRASIL, 1938). A política migratória sob a 
vigência da CF de 1946, tinha como principal finalidade o 
desenvolvimento econômico, portanto a entrada de estrangeiros  era 
contralada e técnica, visando mão de obra especializada conforme o 
Decreto 23.350 de 1947 (BRASIL, 1947). 

A Lei, no 2 artigo, atender-se-á à segurança nacional, à 
organização institucional, aos interesses políticos, socioeconômicos 
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e culturais do Brasil, bem assim à defesa do trabalhador nacional 
(BRASIL, 1980), bem como a proteção de setores econômicos. O 
tratamento dado ao migrante, a partir desta lei, era autoritário, 
atendia aos interesses políticos muitas vezes sob o discurso do 
desenvolvimento econômico do país. Ressalta-se que a lei ficou em 
vigor durante quarenta anos, sendo os últimos trinta e dois anos em 
contexto democrático, apresentando incompatibilidade com a 
Constituição Cidadã.  

 
A Lei da imigração: a luz do desenvolvimento humano  

 
A nova Lei da Migração - Lei 13.445 de 24 maio de 2017 - que 

revogou  o Estatuto de Estrangeiro, herança do período ditatorial, 
tem como base o migrante como sujeito de direitos, inclusão social 
no território nacional e participação social na política migratória. 
Essa Lei é resultado de luta de movimentos da sociedade civil; das 
Organizações e instituições de Direitos Humanos por meio da 
Campanha #migraréumdireito.  

Ressalta-se que a Lei foi sancionada e publicada sob vigência 
da Constituição Federal de 1988 em um contexto de pós-golpe, 
embora teve 20 vetos após dois anos de debate é considerada um 
marco na regulação da política migratória. Visto que apresenta 
consonância com a Constituição em vigor, como também com os 
documentos  internacionais. De um modo geral a Lei explicita 
direitos e deveres, os princípios e as garantias, a situação 
documental, os tipos de vistos, a condição jurídica do imigrante e do 
visitante,  da entrada e da saída do território nacional, bem como 
estabelece normas de proteção ao emigrante e entre outros.  

O anteprojeto fundamenta-se em cinco características, são 
elas: a efetividade e compatibilidade da Constituição em vigor, 
coerência sistêmica dos atos infraconstitucionais, abordagem a 
partir dos direitos humanos, participação e diálogo social e 
adequação ao país à mundialização e ao novo ciclo de migrações 
internacionais.  
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A política migratória rege-se por princípios e diretrizes, 
dentre delas estão:   

 
universalidade, indivisibilidade e interdependência dos direitos 
humanos; repúdio e prevenção à xenofobia, ao racismo e a 
quaisquer formas de discriminação, não criminalização da 
migração, promoção de entrada regular e de regularização 
documental, acolhida humanitária, garantia do direito à reunião 
familiar, igualdade de tratamento ao migrante e seus familiares. 
(BRASIL, 2017)  
 

Percebe-se a partir dos princípios a vertente que rompe com 
as ideias do Estatuto do Estrangeiro. O artigo 4 assegura direitos de 
liberdades individuais aos migrantes, por exemplo a inviolabilidade 
do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à 
propriedade, bem como outros 

 
direitos e liberdades civis, sociais, culturais e econômicos; direito à 
liberdade de circulação em território nacional; direito à reunião 
familiar do migrante com seu cônjuge ou companheiro e seus 
filhos, familiares e dependentes; medidas de proteção a vítimas e 
testemunhas de crimes e de violações de direitos;direito de 
transferir recursos decorrentes de sua renda e economias pessoais 
a outro país, observada a legislação aplicável; direito de reunião 
para fins pacíficos; direito de associação, inclusive sindical, para 
fins lícitos;acesso a serviços públicos de saúde e de assistência 
social e à previdência social, nos termos da lei, sem discriminação 
em razão da nacionalidade e da condição migratória; amplo acesso 
à justiça e à assistência jurídica integral gratuita aos que 
comprovarem insuficiência de recursos; direito à educação 
pública. (BRASIL, 2017) 
 

Percebe-se que a Lei institui diversos direitos humanos aos 
migrantes, além de políticas de inclusão e assistenciais. Os artigos 3 
e 4 evidenciam notoriamente o tratamento humanitário ao 
imigrante, o combate a xenofobia, respeito às diversidades como 
também estabelece proteção social integral a crianças e adolescentes 
migrantes. Já o artigo 120 estabelece responsabilidades quanto a 
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política migratória, que terá a finalidade de coordenar e articular 
ações setoriais implementadas pelo Poder Executivo federal em 
regime de cooperação com os Estados, o Distrito Federal e os 
Municípios, com participação de organizações da sociedade civil, 
organismos internacionais e entidades privadas (BRASIL, 2017).   

O Decreto 9.199 de 20 de novembro de 2017 regulamenta a 
Lei da imigração, o qual apresenta os conceitos de  migrante, 
imigrante, emigrante, residente fronteiriço, visitante, apátrida e 
refugiado é alvo de críticas por conter ideias de retrocesso e por ser 
aprovada sem debate. Ademais prevê, em seu artigo 211, a 
possibilidade de prisão para migrantes em situação irregular por 
meio de solicitação da Polícia Federal, e assim contraria a Lei de 
Migração, que ninguém será privado de sua liberdade por razões 
migratórias em seu artigo 123.  

Nota-se que o arcabouço teórico e jurídico acerca da migração 
estão em pauta constantemente. Em suma, a Lei da Migração 
evidencia-se o marco ao desenvolvimento humano em substituição 
ao de segurança nacional, o qual estabelece o novo fundamento da 
dignidade da pessoa humana e a igualdade aos nacionais.  

 
A migração no contexto contemporâneo  

 
Na contemporaneidade, a migração é vista ora como ajuda 

humanitária ora como sujeitos de direitos. A ajuda contraria a 
acolhida humanitária, pois descaracteriza os direitos dos migrantes 
pautada na solidariedade seja do Estado, seja pelo Terceiro setor por 
meio das Organizações da Sociedade Civil de Interesse Público - 
OSCIP. Acolhida humanitária, prevista na Lei, ainda não é aplicada 
no caso dos venezuelanos; Contrariando a Lei, o decreto publicado 
em novembro de 2017 permite prisão por razões migratórias 
(CONECTAS, 2019).  

Segundo a Folha de São Paulo (2019, paginação irregular) 
noticiou no dia 08 de janeiro "que o Brasil deixa o pacto global de 
migrações da ONU sob a justificativa do pacto internacional ser 



52 | Migrações, Educação e Desenvolvimento: volume 3 
 
inadequado para lidar com a questão e os países devem estabelecer 
suas próprias políticas migratórias3".  

A migração é uma pauta presente na esfera pública e nos 
noticiários. Segundo a notícia do Senado4 (2019) novas regras de 
imigração estão em análise na proposta uma tendência de 
endurecimento cujo estabelece que o migrante pode ser preso por 
qualquer tipo de crime praticado em território nacional, e ainda por 
motivo de segurança nacional ou ameaça à ordem pública. Ademais, 
tratando-se de migrantes venezuelanos o Projeto de Lei do Senado 
(PLS) 408/2018, limita o ingresso e a permanência de estrangeiros 
no país, e de agora em diante, haverá ordem, critérios e equilíbrio 
na recepção, na acomodação e na permanência de imigrantes e 
refugiados, a exemplo de limites para o ingresso de estrangeiros no 
país.  

Nota-se, a partir da notícia, a similaridade com as ideias do 
Estatuto do Estrangeiro, a preocupação com a segurança nacional e 
ameaça à ordem pública presente, bem como a restrição e o 
estabelecimento de critérios para entrada e permanência de 
migrantes no país.  A migração por um lado marcada em 
desacordos, retrocessos, mas por outro, em uma decisão unilateral, 
o governo isentou cidadãos dos Estados Unidos, Canadá, Japão e 
Austrália de visto para entrar no Brasil. Assim, o tratamento dado 
ao imigrante no Brasil perpassa pela análise em questão do país de 
origem, desta forma, o direito a migrar é seletista no contexto de 
renovação do compromisso histórico conservador. Nas palavras de 
IAMAMOTO (2002, p.22), a fonte de inspiração do pensamento 
conservador provém de um modo de vida do passado, resgatado e 
proposto para interpretar o presente. 
  

 
3 Confira a notícia na íntegra em: https://www1.folha.uol.com.br/mundo/2019/01/brasil-deixa-
pacto-global-de-migracao-da-onu.shtml 
4 Confira a notícia na íntegra em https://www12.senado.leg.br/noticias/materias/2019/01/10/novas-
regras-para-imigracao-estao-em-analise-no-senado 

http://www25.senado.leg.br/web/atividade/materias/-/materia/134315
https://www1.folha.uol.com.br/mundo/2019/01/brasil-deixa-pacto-global-de-migracao-da-onu.shtml
https://www1.folha.uol.com.br/mundo/2019/01/brasil-deixa-pacto-global-de-migracao-da-onu.shtml
https://www12.senado.leg.br/noticias/materias/2019/01/10/novas-regras-para-imigracao-estao-em-analise-no-senado
https://www12.senado.leg.br/noticias/materias/2019/01/10/novas-regras-para-imigracao-estao-em-analise-no-senado
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Considerações finais    

 
A temática migração é um assunto amplamente discutido no 

Brasil.  A migração compreendida como fenômeno social e complexo 
é alvo de frequentes reflexões acadêmicas, bem como em uma 
perspectiva de questão social perpassa pela intervenção do Estado por 
meio de políticas sociais.  Nos estudos realizados acerca da temática, 
são pesquisados a partir de diversos aspectos, que são: cunho social, 
direcionados aos Direitos Humanos, cidadania e inclusão social, 
desenvolvimento econômico e globalização e políticas públicas.  

A lei da migração baseada no desenvolvimento humano sob a 
vigência da Constituição Cidadã é o marco regulador o qual mostra 
a ruptura dos ideários da ditadura militar. A lei da migração não é 
apenas o regulador de quem entra e saí do país, mas também tem a 
vertente ideológica, projetos societários e interesses políticos 
distintos e o compromisso com os Direitos Humanos. Na 
contemporaneidade, esse compromisso precisa ser (re)assumido 
constantemente para que não haja direitos mínimos para os 
migrantes no país sob o discurso de crise econômica.   
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Um projeto pedagógico interdisciplinar 
 

A cada ano observamos as dificuldades de aprendizagem de 
nossos educandos e, principalmente, a dificuldade de tornar 
significativos os conteúdos abordados nos diversos componentes 
curriculares. Ao iniciarmos o projeto “Olhares sobre o Brasil”, 
sabíamos que uma das razões dessa dificuldade é a forma como as 
disciplinas são abordadas isoladamente, sem ligação com todas as 
áreas do conhecimento ou com questões práticas do cotidiano. 
Assim, uma minuciosa observação das reações, posturas, 
engajamento e aprendizagem realizaram-se ao longo do projeto, a 
fim de constatar no trabalho interdisciplinar um resultado mais 
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2 Mestre em História/UNISINOS.  Instituto Estadual de Educação Olívia Lahm Hirt. Igrejinha/RS. 
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3 Graduanda em Licenciatura em História. Faculdades Integradas de Taquara/FACCAT. Taquara/RS. 
Brasil 
4 Graduada em História/UNISA. Instituto Estadual de Educação Olívia Lahm Hirt. Igrejinha/RS. Brasil. 
5 Graduada em Artes Visuais Bacharelado, Artes Visuais Licenciatura e Especialista em Arteterapia. 
Instituto Estadual de Educação Olívia Lahm Hirt. Igrejinha/RS. Brasil. 
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satisfatório para todas as partes envolvidas no processo de 
aprendizagem.  

Acredita-se que, devido à rápida renovação de saberes e 
informações do mundo atual, assim como as novas tecnologias ao 
alcance de todos, o educador deve se atualizar constantemente, 
revendo sempre suas teorias e métodos de trabalho para buscar 
maneiras de conectar os conhecimentos que vêm de fora da sala de 
aula com os conteúdos curriculares, tornando assim o aprender 
mais prazeroso e significativo para os discentes, da mesma maneira 
o processo de ensino para os docentes. 

Diante deste contexto, como desenvolver um trabalho coletivo 
que contribua para a aprendizagem dos alunos sobre aspectos 
relacionados à República Federativa do Brasil, entre os anos de 1946 
até 2016? 

Então, acreditou-se que um trabalho interdisciplinar baseado 
na educação pela pesquisa favoreceria a construção de novos 
conhecimentos e argumentos, pois cada vivência de pesquisa em 
sala de aula tem o seu devido encaminhamento, superando assim a 
aula tradicional, “cópia da cópia”, transformando os alunos, como 
foi enfatizado pelo educador Paulo Freire (1996), de objetos em 
sujeitos, atingindo uma nova compreensão do aprender, tanto para 
os alunos como para os professores. 

 Ivani Fazenda (1993) corrobora com este pensamento 
quando ressalta que uma forma prática de aplicar a 
interdisciplinaridade é desenvolver uma pesquisa coletiva, que 
abarque várias disciplinas e ao mesmo tempo tente superar a 
dicotomia ensino/pesquisa.  

Para esta prática pedagógica acontecer, é necessário um 
ensino que permita ao aluno liberdade de imaginação, de expressão, 
de iniciativa, de originalidade, de modo a não sufocar ou ignorar a 
criatividade. Segundo Demo (1991, p.56), “A única coisa que vale a 
pena aprender é a criar, o que já muda a noção de aprender”. Assim, 
uma prática pedagógica a partir de um projeto interdisciplinar, foi o 
que permeou e fundamentou este trabalho coletivo.  
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Mas qual é o significado de interdisciplinaridade? De acordo 
com os Parâmetros Curriculares Nacionais (PCNs) de 1999, o 
conceito de interdisciplinaridade é assim apresentado:  

 
Interdisciplinaridade e contextualização são recursos 
complementares para ampliar as inúmeras possibilidades de 
interação entre as disciplinas e entre as áreas nas quais disciplinas 
venham a ser agrupadas. Juntas, elas se comparam a um traçado 
cujos fios estão dados, mas cujos resultados finais podem ter 
infinitos padrões de entrelaçamento e muitas alternativas para 
combinar cores e texturas (BRASIL, 1999, p. 97). 
 

Neste sentido a interdisciplinaridade é um elo entre o 
entendimento das disciplinas nas suas mais variadas áreas. Sendo 
importante, pois, abranger temáticas e conteúdos permitindo dessa 
forma recursos inovadores e dinâmicos, onde as aprendizagens são 
ampliadas. 

 
A interdisciplinaridade não dilui as disciplinas, ao contrário, 
mantém sua individualidade. Mas integra as disciplinas a partir da 
compreensão das múltiplas causas ou fatores que intervêm sobre 
a realidade e trabalha todas as linguagens necessárias para a 
constituição de conhecimentos, comunicação e negociação de 
significados e registro sistemático dos resultados (BRASIL, 1999, p. 
89). 
 

A interdisciplinaridade é uma forma de trabalhar em sala de 
aula, na qual se propõe um tema com abordagens em diferentes 
disciplinas. É compreender, entender as partes de ligação entre as 
diferentes áreas de conhecimento, unindo-se para ampliar 
conhecimentos, possibilidades e ultrapassar o pensar fragmentado. 
Sendo assim, o projeto que aqui se apresenta surgiu em julho de 
2018, a partir do interesse dos professores envolvidos em utilizar 
diferentes metodologias que contribuíssem para a aprendizagem 
dos alunos do 3º ano do Ensino Médio, no Instituto Estadual de 
Educação Olívia Lahm Hirt, localizado na Rua 1º de Junho, nº 150, 
Centro da cidade de Igrejinha/RS. A temática escolhida foram os 
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mais diversos acontecimentos ocorridos no Brasil durante os 
seguintes períodos: República Populista (1946-1964); Ditadura 
Militar (1964-1985) e Nova República (1985 - 2016). 

É importante destacar que pretendeu-se direcionar olhares 
sobre fatos históricos ocorridos no Brasil no período de 1946 até 
2016, relacionando-os com: política, economia, pluralidade 
populacional, migrações, limites territoriais, genética aplicada, uso 
de agrotóxicos e movimentos socioculturais, em suas mais diversas 
esferas artísticas, seja literária, musical ou de artes visuais, 
envolvendo assim as disciplinas de Artes6, Biologia7, Geografia8, 
História9, Língua Portuguesa e Literatura10. 

Os objetivos específicos pretendidos pela proposta pedagógica 
interdisciplinar foram os seguintes:  

Permitir o desenvolvimento de uma ação educativa que 
levasse em consideração a pluralidade de ideias, buscando uma 
maior integração dos conhecimentos presentes nas disciplinas 
escolares: Artes, Biologia, Geografia, História, Língua Portuguesa e 
Literatura; Desenvolver no educando o hábito da leitura e da 
pesquisa identificando sua importância para a interpretação, escrita 
e reescrita de aspectos sobre o país no qual vivemos; Possibilitar ao 
educando o protagonismo do processo de construção do 
conhecimento histórico; Realizar levantamento de fontes escritas, 
fontes orais, fontes iconográficas, e fontes materiais; Valorizar as 
testemunhas vivas de nossa história; Conhecer e analisar aspectos 
políticos, econômicos, sociais e culturais ocorridos no Brasil no 
período de 1946 até 2016; Realizar pesquisa sobre movimentos 
literários dos períodos em questão, observando autores e suas 
produções, identificando através de interpretação textual seus 

 
6 Disciplina ministrada pela professora Maria Alice Lehnen do Couto.  
7 Disciplina ministrada pelo professor José Lúcio Stein Barth.  
8 Disciplina ministrada pela professora Eunice  D. de Mello Silva. 
9 Disciplina ministrada pela professora Elaine Smaniotto. 
10 Disciplinas ministradas pela professora Fabiane V. de Souza Padilha 
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objetivos, correlacionando com aspectos socioculturais; Possibilitar 
ao discente a experiência artística, valorizando as mais diversas 
formas de expressão, seja ela escrita, oral, corporal, plástica ou de 
interpretação; Permitir a leitura crítica de diferentes textos, 
observando suas nuances e peculiaridades linguísticas decorrentes 
da época em que estão inseridos, bem como inferências feitas pelo 
locutor e suas intenções; Praticar a leitura e interpretação de 
imagens e obras relacionadas ao contexto estudado; Criar trabalhos 
plásticos que contextualizem o período estudado; Relacionar o 
contexto histórico da criação da SBG (Sociedade Brasileira de 
Genética, 1955), com a vinda de cientistas que fugiram da Europa 
em função de perseguição nazista, destacando a importância 
estratégica das pesquisas em genética aplicadas na agricultura, 
principalmente o melhoramento do café; Analisar a Revolução 
sexual para perceber suas implicações pós-surgimento da pílula 
anticoncepcional (empoeiramento e controle do seu corpo no 
controle da reprodução) com o movimento feminista e 
comportamento sexual humano; e ainda, abordar questões 
ambientais focado na primeira lei de agrotóxicos no Brasil, a lei 
7.809 /1989 e as implicações e discussões com a tentativa de 
aprovação do PL 6299, projeto de lei que visa flexionar o uso de 
venenos no agronegócio. 

Para atingir os objetivos propostos, primeiramente foi 
elaborado o projeto de pesquisa, pelo grupo de professores 
envolvidos. Em seguida a proposta foi apresentada aos alunos das 
turmas 301, 302 e 303 e realizado um levantamento de dados sobre 
a viabilidade de execução deste projeto. Dando sequência, foram 
realizadas identificações de fontes, pesquisas, análises, escolha de 
imagens/textos/obras, produção dos textos documentais, 
criação/elaboração de painéis e organização de uma exposição. Para 
que tudo isso fosse viável e funcional foram desenvolvidas várias 
oficinas em sala de aula seguindo um cronograma previamente 
discutido e elaborado com a participação de todos os docentes 
envolvidos no processo: 
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Meses de agosto e 
setembro de 2018 

 
PROJETO  

E 
ESCOLHAS 

- Apresentação do projeto para os alunos das turmas 301, 302 e 303; 
- Escolha dos períodos – sorteio. Cada turma ficou responsável por um 
período: República Populista (1946-1964); Ditadura Militar (1964-1985) e 
Nova República (1985 - 2016); 
- Levantamento de fontes (livros, artigos de revistas e jornais, documentos 
oficias, registros, cartas), fontes orais (depoimentos, entrevistas, relatos), 
fontes iconográficas (fotografias, mapas), e fontes materiais (objetos, 
ferramentas, equipamentos,...); 
- Documentários de História sobre o contexto de cada período;  
- Escolha de regiões sócio econômica do Brasil: Norte, Centro Sul e Nordeste; 
- Linha do tempo sobre principais movimentos literários nos períodos: 
República Populista (1946-1964); Ditadura Militar (1964-1985) e Nova 
República (1985 - 2016);  
- Apresentação de documentários com falas e depoimentos de autores de cada 
período; 
- Pesquisa sobre movimentos da literatura de cada período (autores, 
produções, dentre elas: prosa, poesia e música); 
- Escolha de um autor e uma produção ícone do mesmo, para produção de 
releitura e apresentação para turma; 
- Pesquisa sobre a produção artística com intenção de denúncia social e política 
nos períodos República Populista (1946-1964); Ditadura Militar (1964-1985) e 
Nova República (1985 - 2016); 
- Escolha dos grupos e do artista a ser pesquisado; 
- Apresentação dos temas a serem pesquisados em Biologia: Genética, 
Revolução Sexual e Agrotóxicos.  

 
Mês de outubro 

2018 
 

PESQUISAS 
 

PRODUÇÃO 
 

- Pesquisas em sala de aula e no laboratório de informática; 
- Elaboração de álbuns de acordo com o período escolhido; 
- Apresentação dos resultados da pesquisa para turma sobre movimentos da 
literatura de cada período (autores, produções, dentre elas: prosa, poesia e 
música); 
- Definição de apresentação artística a ser realizada para as demais turmas da 
escola (esquete, dança e/ou música, declamação e apresentação formal - autor, 
biografia e obra trabalhada); 
- Ensaios semanais da apresentação artística; 
- Pesquisa teórica e plástica para a realização de trabalho a ser apresentado. 

 
Mês de 

novembro de 
2018 

 
APRESENTAÇÃO 

DOS  
RESULTADOS 

- Apresentações (no auditório da escola) dos resultados das pesquisas para 
colegas das turmas 301, 302 e 303 e para alunos que estudam no 2º Ano do 
Ensino Médio, por meio de explicações orais, análise de imagens e 
gráficos/tabelas e também através de danças, músicas, enquetes, declamações 
e encenações; 
- Exposições: Álbuns; objetos/documentos da época; manequins com roupas 
típicas das regiões socioeconômicas do Brasil; Mapas (regiões, político, físico, 
e econômico); Fotografias e Trabalhos plásticos criados pelos grupos.  
- Avaliação e autoavaliação do projeto 

   

Além da tabela com o cronograma previamente definido, 
utilizamos como ferramenta avaliativa a autoavaliação, isso por 
meio de tabela que segue: 
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AUTOAVALIAÇÃO DO (A) ESTUDANTE/PESQUISADOR(A): SIM NÃO PARCIAL 

Respeitou colegas / professores durante o processo de elaboração e 
execução do projeto?  

   

Buscou novas fontes, realizou leituras, estudos teóricos e realizou 
análises? 

   

Assistiu os três Documentários de História do Brasil sobre cada 
período: (1946 – 1964);  (1964 – 1985)  e (1985 – 2002)?  

   

Desenvolveu as tarefas de acordo com as combinações realizadas 
no grupo de pesquisa? 

   

Cumpriu com TODOS os prazos de entrega de tarefas?    

Participou do processo de elaboração de textos para formar o 
Álbum?  

   

Participou do processo de seleção de imagens para formar o 
Álbum?  

   

Citou as fontes consultadas/utilizadas de forma correta 
(cientificamente)? 

   

Participou da elaboração dos mapas sobre os complexos regionais 
(Amazônia, Nordeste e Centro-Sul)  nas aulas de Geografia?  

   

Participou do processo de leitura e interpretação de imagens e 
obras relacionadas ao contexto estudado? Criou trabalhos plásticos 
sobre o período estudado? 

   

Trouxe o objeto para a Exposição? Escreveu a etiqueta de 
identificação do objeto exposto? 

   

Contribuiu financeiramente para a impressão do Álbum e compra 
de alimentos para a confraternização realizada na manhã de 
20/11/2018? 

   

Participou de todas as aulas nas quais se desenvolveram o Projeto 
“Olhares sobre o Brasil”? (combinações, pesquisas, elaboração dos 
trabalhos, ensaios, apresentações, confraternização) 

   

Teve domínio de conteúdo, estudou, preparou e transmitiu o 
conhecimento com segurança durante a apresentação dos 
resultados da pesquisa na manhã de 20/11/2018? 
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Participou das atividades culturais desenvolvidas na manhã de 
22/11/2018? 

   

Este projeto contribuiu para a sua aprendizagem sobre a República 
Federativa do Brasil (1945 até 2016) 

   

O CONCEITO É ............  
Durante este trimestre nas disciplinas de Artes, Biologia, Geografia, História, Literatura e Língua 
Portuguesa desenvolvemos o Projeto “OLHARES SOBE O BRASIL; (1946 – 2016)”.  

Escrever na folha colorida: O que foi bom? O que não foi bom? Sugestões: 

 

É imprescindível ressaltarmos a importância do instrumento 
avaliativo trazido acima, uma vez que foi por meio dele que 
conseguimos ter a real dimensão de nossos acertos e falhas 
enquanto grupo, bem como observar a autoanálise do educando em 
frente sua postura e seu desempenho ao longo do processo. Foi 
através dele que tivemos um feedback sobre o tempo disposto para 
realização de pesquisas e produções (que na opinião da maioria 
poderia ter sido maior); que, em alguns momentos, não 
conseguimos ser claros e coesos nas informações trazidas a eles; 
assim como tivemos também a imensa satisfação de perceber que o 
diferente é muito mais prazeroso e significativo para os alunos. 
 
Interpretação da experiência 
 

Ao finalizar o projeto interdisciplinar percebeu-se que várias 
conquistas foram alcançadas, assim como várias dificuldades foram 
enfrentadas. O trabalho interdisciplinar mostrou-se extremamente 
desafiador no sentido de que precisamos enfrentar nossas próprias 
barreiras e pensarmos de maneira muito mais ampla aquilo que diz 
respeito à nossa prática docente.  

Correlacionar os conteúdos de pesquisa dos alunos, 
interligando os pontos fundamentais de nossa história, tornou-se 
momento de crescimento e de muita aprendizagem para todos os 
envolvidos no processo, haja vista que o conteúdo próprio de cada 



Padilha; Smaniotto; Durão; Silva; Couto | 65 
 
componente curricular está aí, em cada professor, contudo, de 
maneira só, isolada, solitária. 

Contudo, no instante em que nos damos conta da grande teia 
que tais conteúdos formam, e, principalmente, da importância que 
um fato histórico tem para a arte, a música, a literatura, para as 
questões geográficas, assim como para aspectos da área da biologia, 
tudo faz muito mais sentido, tudo se torna significativo para todos 
os envolvidos no processo.  

Em relação àquilo que se refere ao trabalho dos professores 
envolvidos algumas dificuldades precisaram ser enfrentadas, como: 
A falta de tempo para se reunir com colegas e preparar as ações 
interdisciplinares; Falta de recursos materiais, como por exemplo 
computadores e acesso eficaz à internet; Fazer com que o conteúdo 
seja significativo para o aluno; Indisciplina e desinteresse 
demonstrado por alguns alunos durante o processo; Carga excessiva 
de trabalho dos professores; Dentre outros obstáculos... 

É importante enfatizar, porém, que estas não são barreiras 
intransponíveis e que com diálogo, união, consciência e sabedoria 
muitas destas dificuldades poderão ser superadas em um próximo 
projeto interdisciplinar.   

Em relação àquilo que foi destinado aos alunos, à prática 
discente, observamos, em um momento inicial, recusa, negação e 
medo, uma vez que para eles a distância entre os componentes 
curriculares e fatos a serem abordados pareciam imensuravelmente 
distintos e distantes. Todavia, com o decorrer da explanação do 
projeto, assim como dos momentos de pesquisa, quando se sentiram 
parte do processo de aprendizagem, foram tomando gosto e se 
encorajando entusiasticamente. 

Segundo a aluna Endyel, todos se empenharam ao seu 
máximo para poder viver algo   diferente na escola, mostrando seu 
potencial no decorrer do projeto, deixando assim marcas positivas 
na instituição. O projeto foi para os alunos um momento de 
aprendizagem sobre a História do Brasil em todos os aspectos.  
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Percebeu-se que os alunos experimentaram seus limites 
quanto à adaptação a novas situações e ao trabalho em grupo, seja 
na escolha de imagens e elaboração de textos para formar o Power-
Point e o Álbum; seja no levantamento de recursos financeiros para 
pagar a parte gráfica, ou simplesmente comprar doces e salgados 
para a confraternização final.  

A dinâmica estabelecida para a elaboração de roteiros 
também se mostrou desafiadora, assim como para os ensaios de 
encenações e danças, visto que eram ações totalmente novas para os 
estudantes. Dessa forma, uma das maiores conquistas foi à 
interpretação e a relação que os educandos desenvolveram com os 
conteúdos ao longo do projeto. A compreensão interdisciplinar 
ocorreu de forma lenta, porém gradual e positiva.  

Durante todo o processo de pesquisa, os alunos se envolveram 
com a investigação dos aspectos artísticos, bem como da escolha das 
obras para a realização das releituras. Tiveram, assim, liberdade 
para eleger a técnica que mais lhes conviesse para fazerem suas 
releituras. 

Dessa maneira, as escolhas foram as mais diversas, surgindo 
trabalhos que foram desde a fotografia, a criação de objetos, 
pinturas, e até mesmo a montagem e apresentação de um flashmob, 
que sintetizou um dos períodos históricos estudado. 

O processo criativo, mostrou-se muito rico no que tange o 
envolvimento dos alunos na construção artística, bem como de 
conhecimento, pois os resultados apresentados ao final apontaram 
o crescimento e o amadurecimento dos grupos no processo do 
trabalho interdisciplinar. 

Os desafios não foram diferentes no momento em que cada 
turma recebeu uma Região Geoeconômica do Brasil, para pesquisar 
seus aspectos físicos e socioeconômicos de acordo com o recorte 
histórico que haviam recebido, também deveriam fazer a relação 
desse período com os aspectos atuais de nossa sociedade. Então os 
conceitos de correlação e a transdisciplinaridade ficaram nítidos, e 
nem pareciam mais tão assustadores. 
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“A transdisciplinaridade, como o prefixo ‘trans’ indica, diz 
respeito àquilo que está ao mesmo tempo entre as disciplinas, 
através das diferentes disciplinas e além de qualquer disciplina [...]” 
(MORAES, 2015). Concepção que acentua seu caráter 
multidimensional, baseando-se em uma atitude que transborda o 
campo das disciplinas, buscando a complexidade dos saberes.  

Com efeito, assim assinala o surgimento do termo 
transdisciplinaridade:  

 
Tendo surgido, há três décadas, quase simultaneamente, nos 
trabalhos de pesquisadores diferentes como Jean Piaget, Edgar 
Morin, Eric Jantsch e muitos outros, este termo foi inventado na 
época para traduzir a necessidade de uma jubilosa transgressão 
das fronteiras entre as disciplinas, sobretudo no campo do ensino 
e de ir além da pluri e da interdisciplinaridade. Inaugura-se, pois, 
no campo conceitual, a definição de uma perspectiva. 
(NICOLESCU, 1999, p.09). 
 

O transdisciplinar aconteceu naturalmente também na 
releitura de obras de arte; na organização da exposição de objetos 
da época; na explicação do conteúdo utilizando o microfone, ou 
finalmente, na apresentação artística-cultural cujo público era 
formado por colegas de 6 turmas que estudam nesta instituição, 
professores e equipe diretiva.  Culminando com o encerramento de 
todas as atividades, momento em que percebemos que os alunos 
gostaram de interdisciplinarmente, sentiram-se desafiados e 
conseguiram um entrosamento amistoso entre colegas da própria 
turma e também entre colegas de outras turmas, equipe diretiva e 
professores desta instituição de ensino. 

Assim, portanto, o trabalho interdisciplinar experienciado por 
professores e alunos de Ensino Médio em uma instituição pública de 
ensino contribuiu para perceber que o mundo em que estamos 
inseridos é composto de várias dimensões, sejam elas sociais, 
econômicas, culturais ou políticas, e a soma de todos, forma uma 
complexidade, uma totalidade. Olhares, vozes e ações enriquecem as 



68 | Migrações, Educação e Desenvolvimento: volume 3 
 
novas formas de pensamento e atitudes articuladas em uma 
perspectiva transformadora dentro de uma sociedade 
plural/multicultural. 
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Museu Histórico de Rolante salvaguardando 
culturas e tradições do nosso município 

 
Igor Tieres Glaeser 1 

 
 
1– Culturas e tradições na cidade de Rolante. 
 

O Museu busca no decorrer de suas pesquisas e exposições, 
ações educativas com seus diferentes públicos, abordando 
determinados contextos culturais da nossa cidade. Com esta 
pesquisa a Instituição procura divulgar um pouco mais da história 
do município, principalmente por meio dos relatos de seus 
moradores e assim interagindo com a comunidade local e 
acadêmica.  

 
1.1 – Terno de Reis 

 
O Terno de Reis, entre o dia 25 de dezembro a 6 de janeiro, é 

um festejo ligado ao culto católico do Natal, momento em que se 
relembra a jornada dos três Reis Magos vindo do Oriente, para 
conhecer e louvar o nascimento de Jesus Cristo. No Brasil, segundo 
a pesquisa de Vera Lucia Pergo2 essa tradição chegou através dos 
missionários jesuítas, por volta do ano de 1534, com a intenção de 

 
1 Igor Tieres Glaeser: Graduado em Licenciatura Plena em História – FACCAT, cursando 
especialização em Metodologia do Ensino Religioso – Faculdades São Braz. Coordenador Executivo do 
Museu Histórico de Rolante. Rolante/RS – Brasil. 
2 Vera Lucia Pergo: Graduada em História pela Universidade Estadual de Maringá possui título de 
Especialista em História e Sociedade. 
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catequizar os povos ali residentes. De acordo com a sua analise, 
houve um sincretismo cultural entre os colonizadores cristãos com 
as crenças indígenas e africanas.  

A forma mística em torno dos três Reis Magos e sua 
miscigenação nos revela que é uma tradição muito rica. Segundo 
analise da Doutora em Literaturas Portuguesa e Luso-Africanas, 
Lívia Petry Jahn (2013) é perceptível nas cantorias a presença de 
uma poesia popular que se reflete por meio dos cânticos religiosos, 
demonstrando as crenças e os valores sociais de sua época. 

A tradição das cantorias remete a história da nossa cidade, 
que, no decorrer dos relatos com moradores, tanto no centro e na 
área rural, lembram saudosamente dos Ternos de Reis. Segue 
algumas falas:  

“Tinha os Ternos de Reis, que vinham de madrugada nas 
casas. Era muito lindo e sinto falta!” (Informação verbal)3. 

 
Isso eu me lembro com gosto! Por que sempre gostei de música 
desde pequeno. Eu me lembro de criança, que, naquele tempo 
tinha vários Ternos de Reis e aquilo sempre me encantou! Sempre 
me fez bem, tanto no sentido religioso e pela beleza da cantiga. As 
pessoas iam às casas, as quais chegavam de surpresa ou eram 
convidados e se oferecia algumas bebidas. Sempre achei muito 
bonito e tenho saudade! (Informação verbal)4:  
 

“Eu e o meu pai íamos juntos, ele tocava violão e violino. Era 
lindo esse Terno de Reis. Mas agora aqui na Ilha Nova não existe 
mais!” (Informação verbal)5. 

 
Era Terno de Reis cantado. Antigamente se tinha mais de um 
grupo. Na época, quando se tinha mais de um grupo cantando em 
uma casa, se fazia a disputa de quem cantava melhor e quem 

 
3 Regina Schimidt de 82 anos, etnia alemã moradora do centro. Entrevista concedida ao autor em 
outubro de 2017 
4 Pedro Ferreira de 77 anos, etnia portuguesa, morador do centro. Entrevista concedida ao autor em 
outubro de 2017. 
5Adelia Kell de 74 anos, moradora da Ilha Nova. Entrevista concedida ao autor em outubro de 2017. 
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perdia, entregava os donativos para o outro grupo. Na época 
quando começava a escurecer tu já ouvia o barulho do Terno. 
(Informação verbal)6. 
 

Ao entrevistar um morador da localidade da Areia, Gildomar 
da Silva7 de 45 anos de idade, que faz parte a cinco anos do grupo 
chamado – Terno de Reis do Silva, explicou que: “A gente não está 
conseguindo visitar todas as casas, daí a gente fala para os 
moradores, que vai ter Terno no Salão São Jacó”. Na Missa, o Terno 
de Reis entra cantando e depois as cantorias são realizadas Salão da 
Igreja.  

Fatos estes, que, são importantes em se registrar, pois remete 
a um período histórico do nosso município, que o convívio social era 
diferente. Pois Rolante era praticamente rural, e a simplicidade do 
campo é evidente nas narrativas. Mas, mesmo que ainda há alguns 
grupos de Ternos, ocorre o risco que essa tradição acabe, pois 
muitos jovens não se interessam pelas suas cantorias. 

 
1.2 – Terno de Atiradores 

 
A tradição do Terno de Atiradores é bem presente na etnia 

alemã, mas, decorrente ao avanço tecnológico e ao êxodo rural, há 
também a necessidade de sua preservação. Por intermédio de uma 
lei Estadual, Lei Nº 15.276 de 31 de janeiro de 2019, assinada pelo 
Governador do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite, passa a 
reconhecer o Terno de Atiradores como relevante interesse cultural 
do Estado, às manifestações culturais alemãs. Esse é um grande 
passo para a sua valorização.  

Por intermédio da pesquisa realizada por um morador de 
Rolante, Fábio Henrique Panzenhagen, nos é apresentado os 
seguintes grupos que estão em atividades: 

 
6 Marino Valandro de 67 anos, etnia alemã, morador da Mascarada, Entrevista concedida ao autor 
em abril de 2018. 
7 Gildomar da Silvade 45 anos, morador da Areia. Entrevista concedida ao autor em abril de 2019.  
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Nos dias de hoje, temos em atividade os seguintes: Terno de 
Atiradores Amigos Unidos, de Ilha Nova Rolante (Antigo Terno Amor 
Perfeito); Terno de Atiradores 1° de Janeiro, de Ilha Nova Chapada; 
Sociedade Atiradores Rolantense, de Rolante; Terno de Atiradores da 
Mascarada, Rolante; Terno de Atiradores Prosperidade de Passo da 
Ilha; Terno de Atiradores Morro Alto, de Taquara; Terno de 
Atiradores 1° de janeiro, de Igrejinha; Terno de Atiradores 7 de 
setembro, de Voluntária, Igrejinha; Terno de Atiradores Ibiá, de 
Montenegro; Terno de Atiradores 2000, de Três Irmãos, Igrejinha; 
Sociedade Esportiva 6 de setembro, Km4. Taquara; Sociedade 
Cultural e Recreativa 1° de maio, de Parobé e Clube Atiradores, de 
Sapiranga. (PANZENHAGEN, 2018, p. 481, V.II). 
 

De acordo com a lista acima, há vários grupos em diversas 
cidades, as quais realizam encontros entre os grupos de Atiradores 
de outros municípios, sendo um meio de preservar a tradição e 
compartilhar conhecimentos.  

O Grupo de Atiradores de Ilha Nova, Anderson Andre 
Panzenhagen de 29 anos, informou que atualmente o grupo está 
com aproximadamente vinte atiradores. Ainda pontuou que a 
equipe é bem atuante na localidade e que sempre realiza eventos, 
festas e reuniões entre os participantes e a comunidade. 

Nos encontros e reuniões dos grupos de Atiradores também 
entra em pauta a verdadeira origem do Terno de Atiradores no 
Brasil, segundo o entrevistado informou que:  

 
Existem várias versões. Posso falar o que se conversa nos Ternos. 
Diz que existe uma miscigenação de tradições que resultou o que é 
hoje o Terno de Atiradores. Existe a versão da Guerra do Paraguai, 
que cada família veio receber do governo uma arma para se 
defender dos inimigos e de invasões. E que depois que terminou a 
guerra, as pessoas para mostrar que não queriam mais guerra, 
gastavam no Ano Novo a pólvora como tiros de festim, 
simbolizando que não querem gastar essa pólvora em guerra, mas 
sim, em festa. Também há a versão que na Alemanha a virada de 
ano as pessoas mais novas iam às casas, desejando um ano bom 
para as famílias. Se diz, que, eles tinham umas pequenas armas 
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que davam tiro de festim para comemorar, em cada casa. Como 
recompensa ganhavam alguma bebida e comida da casa que 
visitavam. (Informação verbal)8. 
 

De acordo com explicação, existem diferentes vertentes sobre 
a origem do Terno de Reis, mas apesar deste impasse, no momento, 
é importanteo registro e a preservação desta cultura. Pelo fato do 
crescimento dos centros urbanos e do avanço tecnologia, 
lamentavelmente há o risco que os Ternos de Atiradores irem 
diminuindo.  

Sobre aos preparativos para a virada de Ano Novo na Ilha 
Nova, informou-se que se reúnem a partir da 18 horas, sempre na 
Sociedade Amor Perfeito. Momento em que o grupo confraterniza 
com comunidade local através de uma janta. Somente a meia noite 
que começam os disparos, com as riúnas, após as detonações o 
presidente da Sociedade os recebem. Posteriormente iniciam-se as 
visitas nas casas dos moradores, ficando aproximadamente 45 
minutos, em cada moradia. De acordo com seu relato, os tiros 
sempre começam do mais fraco para o mais forte, geralmente 
utilizasse 50 gramas de pólvoras no mínimo e no máximo 150 
gramas, evitando possíveis acidentes. Cada riúna é carregada com 
pólvora e buchas de jornal, que são prensados com uma vareta. No 
grupo há o capataz que é o responsável em cuidar da pólvora e da 
organização no momento dos disparos. Ele utiliza um apito para 
orientar os atiradores o momento certo de atirar. 

Referente às visitas as casas, Anderson explicou que:  
 
Hoje o grupo define um roteiro de como será a ordem das casas 
visitadas. Ao chegar a uma residência, o capataz se dirige ao 
proprietário e pergunta: “O Terno chegou, se pode receber? A família 
aceita ou não? Então, após o consentimento, enquanto o grupo 
carrega suas riúnas, uma pessoa vai até a porta e começa a declamar 
o verso, em alemã, e depois que terminado, o declamador grita: 

 
8 Anderson Andre Panzenhagen de 29 anos, etnia alemã. Entrevista concedida ao autor em fevereiro 
de 2019. 
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“FOGO!”. Após dos disparos, é o momento que a bandinha alemã 
entra, tocando na casa e em seguida o grupo. Os moradores são 
cumprimentados, desejando um Ano Novo bom, saúde e felicidade. 
As pessoas dançam dentro da casa e a família normalmente oferece 
alguma coisa para comer e beber. (Informação verbal)9. 
 

Interessante, de acordo com a entrevista, atualmente as 
mulheres também participam dos festejos dos Ternos de Atirados, 
pois antigamente era uma tradição masculina. Com a presença 
feminina começou a ter um maior respeito as casas visitadas. 
Segundo as autoras Mariéle Lourenço Schenkel e Luana 
Panzenhagen Ludwig (Raízes de Rolante, 2018, p. 473, V.II), 
acrescentam que no ano de 2000 teve a primeira mulher, por 
incentivo dos homens, a atirar com uma riúna, que foi a senhora 
Leci Nelci Becker, com 52 anos, na festa da localidade de Lageadinho, 
em Igrejinha. Isso demonstra que a presença feminina foi 
determinante para o grupo, desconstruindo a ideia que era uma 
tradição essencialmente masculina.   

Essa tradição é interessante, pois ainda se busca manter a sua 
originalidade, sendo o objetivo principal de reunir a comunidade 
para os festejos de ano novo, com suas cantorias e muita alegria. 
Como podemos observar o Terno de Atiradores é uma tradição que 
deve ser preservada, mesmo havendo contradições de sua origem. 
Algumas que remetem aos imigrantes alemães que participaram na 
Guerra do Paraguai e outras que é uma tradição originária da região 
do Hunsück, Alemanha. Mesmo a essa incerteza de sua raiz, 
precisamos nos preocupar com a sua preservação. 

 
1.3 – Sociedades de Canto  

 
As Sociedades de Canto retratam um período do nosso 

município em que havia mais moradores nas localidades rurais e as 

 
9 Anderson Andre Panzenhagen de 29 anos, etnia alemã. Entrevista concedida ao autor em fevereiro 
de 2019. 
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relações sociais eram diferentes como na atualidade. Elas surgiram 
na nossa cidade pelo objetivo de realizarem encontros de famílias de 
etnia alemã.  

No centro do município havia duas Sociedades de Canto, uma 
que pertencia a Igreja Católica, chamada de Sociedade de Canto 
Cristo Rei que segundo o relato do senhor Pedro Ângelo Ferreira, 
nesta havia dois grupos de Canto, um ligado mais aos cantos 
litúrgicos em latim e outro em português. Atualmente é um salão 
para esportes, eventos e salas comerciais. Outra chamada de 
Sociedade de Canto Carlos Gomes. 

A Sociedade de Canto Carlos Gomes, anteriormente chamada 
de Sociedade de Canto Germânia, situada no centro da cidade, pode 
ser considerada um marco histórico na questão patrimonial cultural 
para a nossa cidade. Pois no ano de 1833, conforme registrado na 1ª 
Ata da Sede, foi iniciada como Sociedade de Atiradores e ano de 1885 
foi fundada a Sociedade de Canto, conforme o documento, por duas 
famílias, Jacob Flesch e João Simão Renck. Momento em que passou 
a ser chamada de Sociedade Canto Germânia. A sua criação foi 
presidida pelos demais fundadores, os quais eram os antigos 
dirigentes da Sociedade de Atiradores: Presidente: Peter Schneid; 
Vice-presidente: João Rheinheimer; Tesoureiro: Jacob Kilp e como 
Secretário: Carlos Schlestein. Mas esse nome não pode ser mantido 
devido o contexto político da II Guerra Mundial. 

Conforme Joyce Aline dos Reis (Raízes de Rolante, 2018, p. 
537, V. II), durante a II Guerra Mundial foi um período complexo 
para a Sociedade de Canto, que causou medo entre os sócios, pois 
havia o risco de perseguição. 

A presença de represarias por parte das autoridades era 
constante. Para evitar o seu fechamento, tiveram que modificar o 
nome e o sentido de sua origem, ou seja, de realizar cantos em 
alemão. O nome da Sede, “Club Carlo Gomes”, foi escolhido por ser 
um grande compositor de ópera brasileiro, mas que não tem relação 
com a nossa cidade, pois nasceu no ano de 1836 em Campinas – São 
Paulo. Outros dois nomes foram citados, como Orfeus e Pampas. A 
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própria questão da relação entre Estados Unidos e Brasil neste 
contexto é marcante, a mudança do nome “Sociedade” para um 
termo americano como “Club”, assim desestruturando a sua 
originalidade. Não há dados sobre a mudança do nome “Club Carlos 
Gomes” para “Sociedade de Canto Carlos Gomes”. Mas é um 
questionamento para futuras pesquisas. 

Atualmente na Sociedade, anualmente são realizados eventos 
culturais do nosso município. Assim como no dia 21 de outubro de 
2017 em que sediou o 52º Festival de Coros do Rio Grande do Sul e 
o 1º Festival de Coros de Rolante, atraindo cerca de 280 pessoas. 
Neste dia foram apresentados grupos de diversas Instituições, assim 
como: Coro Municipal de Rolante; Vocal Phoenix; Coro da Santa 
Casa; Coral PROCERGS e o Coral Unisinos Anchieta. Em uma 
matéria realizada pela Prefeitura Municipal de Rolante, nos 
apresenta a importância do Festival e a satisfação para a Sociedade 
de Canto Carlos Gomes em sediar este momento histórico para o 
nosso município.  

 
O Festival de Coros de Rolante é recente, mas o amor da 
comunidade rolantense pela música e pelos coros vem de longa 
data. Prova disto é o local escolhido para a realização do evento: 
Sociedade de Canto Carlos Gomes, e tantas outras que já existiram 
no município. [...]. No entanto, certamente seus fundadores, se 
pudessem ver que a sociedade, criada por imigrantes alemães 
inicialmente como Sociedade de Canto Germânia de Rolante, no 
ano de 1885, é palco de um Festival de Coros e sempre é escolhida 
para outros eventos de grande importância para a comunidade 
rolantense, teriam orgulho de fazer parte do início desta 
história.(PREFEITURA,2018). 
 

De acordo com os dados fornecidos no site da Prefeitura o 
coro originou-se de um grupo de Terceira Idade. Com a implantação 
de uma Lei Municipal nº 2685, de 31 de março de 2010, tendo o 
objetivo de manter e difundir a cultura do Canto Coral no município. 
Segundo o site, o grupo é mantido pela Prefeitura Municipal e 
coordenado pela diretora do Departamento de Cultural Joyce Aline 
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dos Reis, qual ressaltou que, manter esse grupo é de extrema 
necessidade para salvaguardar a tradição dos Cantos de Coral da 
nossa cidade.  

Através de uma entrevista realizada com o atual presidente do 
Coro Municipal, senhor Pedro Ângelo Ferreira, relatou a primeira 
apresentação do grupo na Sociedade citada: 

 
Isso foi muito positivo para nós, por que serviu para situarmos 
como estamos nesse meio, e que hoje temos uma apuração técnica 
melhor! E a gente valoriza o trabalho do nosso regente, Geovani 
Costa, que sabe utilizar as nossas limitações, usando um repertório 
adequado. Foi interessante para a gente se avaliar como estamos 
em relação com os outros. Para o município acho que é muito 
interessante por que todas as pessoas que vieram aqui elogiaram 
a nossa apresentação. Isso tudo é muito positivo! (Informação 
verbal)10. 
 

Conforme as informações cedidas pelo entrevistado, o Coro 
Municipal agregou mais participantes em virtudes de suas 
apresentações nos Festivais de Coros realizados na Sociedade de 
Canto Carlos Gomes.  

Outra Sociedade de Canto pesquisada é a Sociedade de Canto 
Amor Perfeito que surgiu da ideia de dois irmãos, Otto e Arthur 
Müller, no ano de 1928, moradores da localidade de Ilha Nova, 
interior do município. De acordo com Lori Laci Timm (Raízes de 
Rolante, 2018, p. 538, V. II) os ensaios começaram na metade do ano 
de 1928, na própria casa dos irmãos Müller. O grupo era regido pelo 
maestro Henrique Schimidt. Fato curioso, que a primeira festa foi 
realizada a céu aberto, nas terras do senhor Otto Müller. As 
posteriores em salões particulares, como a do senhor Carlos 
Willibaldo kolhrausch. O lucro obtido das festas era destinado para 
a compra de uma escola que em seguida foi transformada na 
Sociedade de Canto Amor Perfeito.   

 
10 Pedro Ângelo Ferreira de 79 anos, morador do centro. Entrevista concedida ao autor em março de 
2019.  
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A Sociedade também foi alvo de represarias devido a II Guerra 
Mundial, período de medo para os descendentes alemães aqui 
instalados. Sobre esse momento de perseguição, Lori descreve:  

 
Chegando à cidade, os representantes do coral foram humilhados e 
tiveram não só os seus pertences particulares recolhidos, mas 
também os do coral confiscados pela autoridade brasileira. Os 
mesmos materiais foram rasgados, pisoteados e queimados como 
forma de coerção a todos os descendentes germânicos, e ainda 
ameaçaram que, se voltassem à Ilha Nova e descobrisse algum 
material escondido, todos seriam presos. (TIMM, 2018, p. 538, V. II). 
 

O contexto da Segunda Guerra Mundial foi bem complicado 
para a Sociedade, pois a primeira bandeira tinha o nome de 
Stiefmütterchen Vergisstmann Nie, devido a perseguição passou a 
ser chamada de Amor Perfeito. 

No ano de 1990 a Sociedade de Canto Amor Perfeito passou a 
fazer da ASCOMIN11, a qual busca manter a tradição dos cantos em 
alemão. Essa é uma que conseguiu manter a sua originalidade, 
mesmo diante da saída dos adolescentes para outras cidades e 
também para o centro do município. Mas muitas das outras não 
conseguiram manterem seus Coros. 

 A Sociedade de Canto Alto Rolantense, localizada no Alto 
Rolante, de acordo com Douglas Márcio Kaiser (Raízes de Rolante, 
2018, p. 390, V.I) houve um movimento que culminou a sua 
fundação, com o objetivo de cultuar a música e o canto em alemão. 
Com base no registrado na Ata de fundação do dia 19 de março de 
1949 tendo como presidente – Carlos Schenkel e vice-presidente – 
Hugo Zimmer. Em sua pesquisa informa que, como a Sociedade não 
tinha sede própria, no ano de 1958 a diretoria optou que a compra 
fosse por intermédio das contribuições dos sócios. Na data de 18 de 
julho de 1959 foi oficializada a comprada da sede, momento de 
grande alegria para a comunidade e para o grupo de cantores, pois 

 
11 ASCOMIN: Associação Comunitária de Ilha Nova. 
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agora teriam uma sede própria. Era uma Sociedade assim como as 
demais, em que promovia bailes, mas, a partir do ano de 1989 as 
suas atividades diminuíram. O patrimônio da Sociedade, que foi 
extinta no ano de 1994, sendo direcionado à AMAR – Associação de 
Moradores de Alto Rolante, fundada em 1994. Foi uma perda 
lamentável para a localidade, ficando somente nas memórias dos 
moradores. 

Outra Sociedade que necessário registrar é a Sociedade de 
Canto Concórdia. Através de uma entrevista realizada no ano de 
2015 com a senhora Doralicia Marlene Fleck de Souza, a mesma 
relatou que surgiu de um grupo de amigos e vizinhos, que, no inicio 
se reuniam em suas residências para cantar, tendo como maestro o 
senhor Teodoro Schneider. Ela foi criada da concordância da 
comunidade em estabelecer uma sede para as festividades e o canto. 
Depois de formado o coral de vozes masculinas, em 1968, o maestro 
regente formou o primeiro coral misto, em que Doralicia fez parte 
como cantora. Em que relembra, com saudades, de como era: “pois 
tinha danças animadas por bandinhas alemãs, bailes de Kerb. 
Antigamente no salão, a pista de dança era de molas de trem, a única 
da região.” (Informação verbal)12. Com o êxodo rural, as Sociedades 
de Canto foram ficando prejudicadas, assim como ocorreu na 
Sociedade Concórdia. As pessoas de terceira idade foram 
diminuindo, ficando mais complicado em mantê-la. 

Atualmente o que nos alegra é que há o objetivo, também por 
parte da prefeitura municipal, de preservar essa tradição. Seja 
através do apoio ao Coro Municipal, que vem atraindo novos 
participantes e também por intermédio de um projeto cultural 
contemplado pelo Pró-cultura RS – Fundo de Apoio à Cultura 
contemplado no ano de 2018, chamando: “Criança que canta, 
encanta”, ministrado pela professora Maria Rosali Grassmann, que 
está ocorrendo neste ano de 2019 no Espaço Cultural de Rolante. 
Sendo importante em destacar que estes grupos estão servindo de 

 
12 Doralicia Marlene Fleck de Souza. Entrevista concedida ao autor em fevereiro de 2015. 
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estímulos para que a tradição de Canto de Coral não se apague da 
história do nosso município.   

 
1.4 – As tradições de Rezas e Benzeduras 

 
As práticas de rezas e benzeduras entram em pauta neste 

estudo, pois geralmente são alvos de preconceitos. Elas tiveram 
grande importância para a história do nosso município, assim como 
admite um médico da cidade, Dr. Paulo Timmen de 78 anos. 
Segundo o qual, só a partir do ano de 1942 o município teve um 
médico permanente, e que antes as doenças eram tratadas por 
médicos de outras cidades, que vinham esporadicamente. Em 
decorrência deste fato, muitas pessoas antes desse ano também 
eram medicadas pelas curandeiras, as quais eram classificadas 
como: benzedeiras, rezadeiras ou costureiras. As benzedeiras e 
rezadeiras eram práticas semelhantes, o que se diferenciava era que 
as rezadeiras se dedicavam mais as rezas e orações, já as benzedeiras 
utilizavam as rezas para curar doenças. Outras eram chamadas de 
costureiras, de acordo com Dr. Paulo elas utilizavam agulhas e 
pedaços de tecido em seus rituais assim como podemos observar em 
sua fala: 

 
As costureiras, por exemplo, se você se machucava, tinha alguma 
distensão em uma articulação, a pessoa pegava um pedaço de pano 
e uma linha e iam costurando. E com essa costura, também ia se 
costurando o ligamento que tinha rasgado. Assim como hoje em 
dia se faz cirurgia espiritual! Então a pessoa tinha a certeza que foi 
costurada! (Informação verbal)13. 
 

No Brasil essas práticas eram muito populares, de acordo com 
o Historiador Marco Antonio Stancik14: “No Brasil as práticas de curas 

 
13 Dr. Paulo Timmen de 78 anos, etnia alemão.  Entrevista concedida ao autor em abril de 2019. 
14 Marco Antonio Stancik: Professor Adjunto da Universidade Estadual de Ponta Grossa - UEPG, atua 
no Departamento de História e no Mestrado em História, Cultura e Identidades, integrante da Linha 
de Pesquisa "Discursos, representações: produção de sentidos". Coordenador do Projeto de Pesquisa 
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constituíram-se em meio a um complexo processo que tem lugar a 
partir de uma mistura de saberes e práticas indígenas, africanas, 
europeias, além do recurso a ervas, benzeduras, invocações.” 
(STANCIK, 2009, p. 122). Como Rolante não é formada de um só 
grupo étnico, mas de uma diversidade, as práticas ritualistas eram 
muito difundida em diferentes localidades da cidade, mas que 
atualmente há um pequeno número de rezadeiras e benzedeiras. 

Outro ponto que merece ser mencionado é a presença das 
parteiras, que atuaram até a década de 1970. De acordo com o Dr. 
Paulo, eram também curadoras e seus conhecimentos eram 
passados de geração a geração.  

Para enriquecer esta pesquisa foi realizada uma entrevista 
com uma benzedeira do município. Ao chegar a sua moradia, 
observei que é uma senhora pobre e humilde que acredita fielmente 
que tem o dom de benzer e curar as pessoas e que nunca teve a 
oportunidade de frequentar uma escola. Seus conhecimentos sobre 
as orações e as benzeduras foram adquiridos com a sua avó, uma 
benzedera muito conhecida na localidade da Fazenda Passos, 
interior do município.  

Ao perguntar sobre as doenças que benze ela respondeu: 
 
Eu benzo cobreiro, mordida da aranha, erisipela, febrite, 
quebrante nas crianças, inveja nas pessoas grande, mau olhado, 
tudo isso que eu sei benzer. Tiro sol com vidrinho das cabeças das 
crianças. Sapinho, aquelas feridas que cria na boquinha das 
crianças. Benzo os animais também, que cura em nome de Deus e 
de Jesus. E não cobro nada para benzer! (Informação verbal)15. 
 

Para concluir, cito uma analise de uma historiadora, Fernanda 
Meira de Oliveira, a qual explica que: 

 

 
Continuada "História e Imagens: discursos imagéticos e representações". Líder do Grupo de Pesquisa 
- CNPq "História, saúde e sociedade".  
15 Maria Leonilda de 63 anos, etnia portuguesa moradora da Fazenda Passos. Entrevista concedida ao 
autor em março de 2019. 
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As rezadeiras ou benzedeiras foram e ainda é um grupo 
desvalorizado na sociedade, em função de seus conhecimentos ter 
base no empirismo, informal. Conhecimento esse que é por muitas 
vezes, adquirido de forma tradicional de geração para geração, e 
não algo que se aprende na escola ou nos livros, por isso é tido 
muitas vezes como sem importância, como sem significados. 
(OLIVEIRA, 2018, p.1). 
 

É perceptível tanto na analise da historiadora e nos relatos 
obtidos que o conhecimento adquirido passa a ter um lado mais 
religioso e menos cientifico. Mas é importante em mencionar que 
ajudaram muitas pessoas pelos saberes ritualísticos de cura através 
da fé. 

 
1.5 – Culinária: cuca e bolachas pintadas de Natal 

 
O município de Rolante busca na culinária uma identidade 

germânica e italiana. A localidade da Boa Esperança com uma 
tradição italiana apresenta pratos e bebidas que condiz a sua etnia, 
formando assim sua identidade cultural. Nas demais localidades, a 
cultura alemã é mais presente. A culinária germânica de misturar 
doce, salgado e a própria confecção de bolachas pintadas e cucas 
ainda é visível e preservada. 

Conforme Fabiana Helma Friedrich e Nikelen Acosta, no 
contexto do Brasil “O uso de frutas na culinária dos imigrantes 
alemães é marcante, as receitas apresentam-nas em recheios ou 
mesmo compondo a massa.” (FRIEDRICH; WIKELEN, 2013, p. 1). As 
autoras afirmam que os imigrantes sofreram, muitos passaram até 
fome, e precisaram se adaptar ao novo ambiente. Somando a isso, 
houve sim, mudanças culturais durante os anos, em que os imigrantes 
por terem mudado de país, criaram aqui uma identidade de imigrante 
alemão, perdendo uma boa parte de suas características culturais, 
principalmente na alimentação, que mantinham na Alemanha.  

Rolante é um município que tem forte influencia alemã. No 
ano de 1997 para identificar um produto que potencializasse essa 
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cultura e também fortalecesse as rendas familiares, se criou a 
Kuchenfest – festa da cuca. É uma festa para comemorar os antigos 
Kerbs alemães, mostrando que há a preocupação de um resgate da 
cultura e de sua culinária. As cucas, tradicionalmente de ascendência 
alemã, é o “carro-chefe” da gastronomia. 

Ao realizar uma entrevista com a primeira cuqueira desde o 
surgimento da festa, a senhora Norma Marques de 75 anos de idade 
comentou que para a confecção de cuca, há a prioridade que sejam 
utilizados produtos do município, com o objetivo de ajudar a renda 
familiar do campo. Atualmente são vendidas em media 30 a 40 
cucas por dia na Casa da Colônia.  

A confecção das cucas é feita pela ASCUR – Associação de 
Cuqueiros e Cuqueiras de Rolante, tendo 40 integrantes. De acordo 
com seus relatos, os homens também participam da fabricação das 
cucas, sendo responsáveis por amassar a massa das cucas e de 
trabalharem nos fornos durante a Kuchenfest. 

A tradição da confecção artesanal, no município, é marcante 
na culinária alemã, italiana e portuguesa, principalmente próximo 
do Natal. Mediante as entrevistas com moradores de diferentes 
localidades rurais do município, relataram histórias interessantes 
sobre as bolachas pintadas de natal. As quais eram guardadas em 
latas de querosene ou em latas de balas, e que só podiam ser 
consumidas com a autorização dos pais. Assim como relatado pela 
senhora Maria Alves de 83 anos: 

 
A minha mãe tinha uma lata de querosene grande, que era para 
guardar os doces de Natal. Então oito dias antes ela fazia os doces. 
Eram os docinhos de Natal, com creme branco com bolinhas 
coloridas. Se fazia também bolachinha de amendoim. Daí ia tudo 
em uma lata, ninguém podia abrir, só no Natal. (Informação 
verbal)16. 
 

 
16 Maria Genita Alves de 83 anos, etnia alemã, moradora do centro. Entrevista concedida ao autor em 
outubro de 2017. 
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 Também há registros orais, de famílias mais pobres, as quais 
não tinham dinheiro para comprar bolinhas para o pinheirinho, 
sendo assim, utilizava as próprias bolachas como enfeite. De acordo 
com a senhora Gessi Lurdes Koloraussh17, moradora da Ilha Nova: 
“Não era tão fácil como agora, nem saquinho plástico tinha e ficava 
até a gente tirar o pinheirinho, porem, elas não eram consumidas.” 
Na Mascarada também havia esse costume: “A mãe colocava dentro 
de um papel transparente daí amarrava e pendurava. Se fazia 
bolachinhas em formato de bonequinho e dava um para cada filho.” 
(Informação verbal)18. 

A prática de utilizar bolachas pintadas como enfeite em 
pinheiros também foi observado nas localidades do Alto Rolante e 
Alto Rolantinho. 

 
Aqui no Alto Rolante e lá no Alto Rolantinho se coloria os docinhos 
de vermelho e azul. A gente dava um jeitinho para pendurar! Antes 
de assar, se fazia um furinho. As forminhas eram todas de latinha 
que a gente comprava. A mãe tinha de tudo, de estrela para fazer 
doce, cavalinho, até de boneco que significava Jesus. (Informação 
verbal)19. 
 

Na Boa Esperança também a tradição das bolachas pintadas 
sempre esteve presente, assim como as demais localidades. A 
senhora Maria Dallarozza, de acedência italiana, comentou que 
havia o costume de colocar na árvore de natal.  

Um fato curioso que encontrei no relato do senhor Marino, 
morador da Mascarada, explica como era o momento, meio 
ritualístico, sobre as bolachas pintadas: 

 

 
17 Gessi Lurdes Koloraussh de 68 anos, moradora da Ilha Nova. Entrevista concedida à Desire 
Ferreira da Rosa e Joice Aline Reis em dezembro de 2017. 
18 Elena Pull de 65 anos, etnia alemã, antiga moradora da Mascarada. Entrevista concedida ao autor 
em outubro de 2018. 
19 Ivone Reinheimer de 74 anos, moradora do Alto Rolante.Entrevista concedida ao autor em outubro 
de 2018. 
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Naquela época não se tinha o chuveiro, era a gamela de madeira. 
E a mãe falava: “Quando vocês estiverem dormindo, o Papai Noel 
vai vir para olhar as orelhas de vocês!” Ela colocava o açúcar o 
merengue em cima das bolachas só de noite. Daí ela falava que era 
o Papai Noel que fez! Eu achava bonito! Era muito divertido! 
(Informação verbal)20. 
 

É perceptiva a presença das tradicionais bolachas pintadas em 
diferentes etnias. Mas qual é a origem dessas bolachas?  

 
O biscoito de natal é um símbolo dessa data tão esperada e ansiada 
por todos. Sua origem pode ser da época da rainha inglesa Elizabeth 
I, da época dos monges alemães, do início do século 20 na América 
do Norte ou ainda, pode ter origem na primeira vez que você sentiu 
aquele aroma de cravo, canela, gengibre e mel saindo do forno da sua 
avó. Independente da história, o conceito é o mesmo. Reunir a 
família, em especial as crianças, para preparar a massa, moldar e 
assar formatos dos mais variados tipos e torcer para que alguns dos 
biscoitinhos passem do ponto ou quebrem e assim possam ser 
saboreados antes da noite de natal. (HOCHEIDT, 2014). 
 

Conforme o Gastrônomo, especialista em culinária alemã, 
Chico Hoschscheidt, a receita clássica alemã seria as bolachinhas 
pintadas com confeitos. Mas o que interessa é o valor simbólico do 
modo de preparo. 

 
Conclusão 

 
Os relatos contidos neste artigo têm o objetivo de oferecer ao 

leitor uma breve analise sobre diferentes aspectos do município, 
pois nos apresentama estrutura social de determinadas épocas.  

Os grupos de Terno de Reis vêm diminuindo 
progressivamente, pois muitos dos jovens não conhecem ou não se 
interessam por essa tradição tão rica para o nosso município, assim 
como ocorre nos grupos de Terno de Atiradores. 

 
20 Marino Valandro de 67 anos, morador da Mascarada. Entrevista concedida ao autor em abril de 2018. 
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Em relação às Sociedades de Canto, ficou claro que foram 
severamente afetadas em diferentes épocas, como na II Guerra 
Mundial (1939 a 1945) e também pelo êxodo rural e urbano que 
ocorreu nas décadas de sessenta e setenta. Na busca de 
oportunidades de trabalho em indústria calçadista, nas cidades de 
Novo Hamburgo, Campo Bom, Sapiranga e Igrejinha. Sendo 
importante contextualizar também a década de setenta, mais 
precisamente em 1976 que haviam no município duas fabricas: a 
Musa e a dos Fleck. As quais empregavam na grande maioria 
agricultores, que viviam com o trabalho familiar em pequenas 
propriedades. Com o passar dos anos muitas das Sociedades de 
Canto não conseguiram mais manter o Coral. Para preservarem 
suas estruturas muitas passaram a aderir a bandas populares. 

Com relação à tradição das confecções da cuca e biscoitos 
pintados natalinos ainda é bem presente em diversas localidades. 
Interessante que na confecção dos biscoitos havia a presença 
enigmática do Papai Noel, que era quem pintava os biscoitos, assim 
mexendo com a imaginação das crianças.  

Outra tradição que se percebe que está terminando é as 
praticas de rezas e benzeduras, que tiveram um grande papel para 
a história do município. Pois seus conhecimentos eram adquiridos 
pela oralidade de geração para geração. 

Este artigo apresentou de forma sucinta cada aspecto, sendo 
pertinente que surjam novas pesquisas, pois há muitas histórias 
orais para serem registradas, que através dos relatos podemos 
conhecer um pouco mais da nossa história. Os relatos obtidos serão 
arquivados no Arquivo de Memórias do Museu para futuros estudos. 
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História do bairro Eldorado mais conhecido como Tito 
 

Keila Renata Santos de Morais 
Maria Solange Bench 

 
 
Introdução 
 

O loteamento Eldorado localiza-se na cidade de Taquara e 
compreende uma área territorial de 5156604.74m2. Tornou-se legal 
em 11 de agosto de 2009 sob decreto da lei ordinária Nº 4290/2009, 
sancionada pelo então prefeito municipal Délcio Hugentobler. 
Atualmente, como descrito na lei seu espaço é delimitado, da 
seguinte forma: 

 
“Inicia o polígono no entroncamento da Av. Oscar Martins Rangel 
(RS 115) com a rua Sebastião Bristotti, desse ponto segue em rumo 
geral oeste-leste pela referida rua até o final do segmento, na 
coordenada 520197 mE e 6721875 mN (projeção UTM, fuso 22, 
datum horizontal SAD 69), segue então por linha de 
prolongamento da rua Sebastião Bristotti até encontrar o ponto 
localizado junto a coordenada 520475 mE e 6721847 mN (projeção 
UTM, fuso 22, datum horizontal SAD 69), deste ponto segue em 
rumo geral sul-norte até encontrar o ponto na coordenada 520512 
mE e 6722304 mN (projeção UTM, fuso 22, datum horizontal SAD 
69), deste ponto segue em rumo geral leste-oeste pelo limite do 
loteamento Eldorado, em linha paralela a uma distância 
aproximada de 30,00 m da rua Adalberto Pereira dos Santos até 
encontrar a Av. Oscar Martins Rangel (RS 115) no ponto junto a 
coordenada 519268 mE e 6722430 mN (projeção UTM, fuso 22, 
datum horizontal SAD 69) que dista 526,00 m da esquina da rua 
Sebastião Bristotti com a Av. Oscar Martins Rangel (RS 115), deste 
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ponto segue em rumo geral noroeste-sudeste até encontrar a rua 
Sebastião Bristotti, ponto inicial do respectivo polígono.” 
 

Devido a isso, é perceptível a novidade que o bairro ainda 
expressa, sendo assim criado em 1990. A “criação” de tal localidade 
habitacional teve como propósito suprir as necessidades das famílias 
que chegavam a cidade de Taquara, vindas em sua maioria de São 
Francisco de Paula. Por volta de 1992, a cobrança de impostos 
acarretava a obtenção de lote de terras. 

A legalização do bairro ainda enfrenta processos judiciais, 
entretanto, a lei de 2009 assegura sua validação, pois é de suma 
importância para que os recursos governamentais sejam 
repassados, assim como para o resto do município 

O loteamento apresenta dentro de seus limites, de 25 ruas, 
uma escola de ensino fundamental (Getúlio Vargas), uma unidade 
básica de saúde denominada Gilberto do Amaral Saraiva, duas 
igrejas: a Igreja Ministério Restauração Tito e a Capela Nossa 
senhora Aparecida, bem como o barracão católico do Eldorado; uma 
lancheria (Cantinho do Lanche), uma empresa calçadista (Lesilla 
Tribecca Calçados) e um açougue (Roberto Luís Maier Leczynski, 
Açougues e Frigoríficos). 

E segundo o censo de 2010, Eldorado contava com uma 
população de 1.221 habitantes, sendo em sua maioria homens 
(51.19%). Dentro da comunidade do loteamento há predominância 
para as faixas etárias de 15 a 64 anos, representando cerca de 64.5% 
da população local. 

Assim o artigo pretende fazer uma pesquisa inovadora 
observando, analisando e catalogando os aspectos culturais que 
abrangem este novo bairro de Taquara. 

 
Desenvolvimento  

 
Na pretensão de apresentar as formações culturais presentes 

no bairro, fora desenvolvido uma entrevista com alunos do 8º e 9º 



Keila Renata Santos de Morais; Maria Solange Bench | 93 
 
ano da escola municipal de ensino fundamental Getúlio Vargas, 
onde dos 40 alunos matriculados nas respectivas turmas, 22 
responderam o questionário. 

Dentro das seis questões presentes haviam perguntas sobre a 
origem das famílias, se eram ou não naturais de Taquara, sobre o 
tempo em que residiam no loteamento, se os pais desses adolescente 
entrevistados haviam estudado em Taquara e até qual série foram, 
se os pais dos alunos trabalhavam dentro do bairro e por último se 
a família participava de eventos ocorridos no Eldorado. 

 A partir disso foi possível concluir que a maioria das famílias 
não são naturais de Taquara e que pelo pouco avanço industrial do 
loteamento, muitos procuram trabalho fora do mesmo. Além da 
precariedade no setor trabalhista, a parte de lazer do bairro também 
está comprometida, sendo que a maior parte dos eventos realizados 
dentro dele referem-se a atividades religiosas, escolares e esportivas 
(utilizando o campinho de futebol que existe nas dependências do 
Eldorado, próximo a escola Getúlio). 

No que se trata de escolaridade, as famílias possuem situações 
desagraveis, onde os entrevistados ressaltaram em apenas 3 casos a 
conclusão do ensino médio. 

Então neste contexto de novidades, segundo nossa entrevista, 
o bairro apresenta famílias que moram lá de 25 anos a 7 meses, 
vindo de variados lugares do Brasil e fora deste. Como foi relato 
anonimamente em um dos questionários, onde o pai veio do 
Uruguai e a mãe, então, seria natural de Taquara. 

Deste modo percebe-se uma conexão social dos moradores do 
loteamento. Onde em sua grande maioria, recorreram à localidade 
pelo fato de ser mais acessível economicamente falando e mais 
próxima a cidades do alvo empregador, tais como Parobé e Igrejinha 
(ambas citadas nos questionários). 
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História, migrações e direitos humanos: 
experiências e diálogos em espaços educativos 

 
Laísa Flores de Quadros 1 

 
 
Considerações iniciais 
 

O presente trabalho objetiva compartilhar algumas 
experiências vividas e significadas como professora do Estado do RS 
a partir de 2013, sendo protagonistas os estudantes do ensino 
técnico subsequente e do ensino técnico integrado ao ensino médio 
dos cursos de Informática, Secretariado e Contabilidade e os 
professores envolvidos. As experiências foram refletidas e estudadas 
com os colegas do grupo de estudos da Universidade Federal de 
Santa Maria/RS, intitulado Núcleo de Estudos sobre Educação e  
Memória – CLIO, coordenado pelo professor Dr. Jorge Luiz da 
Cunha  e subsidiados pelas leituras dos autores citados na presente 
obra, dentre outros, que trouxeram elementos importantes para 
pensar a docência, as práticas educativas e os deslocamentos dos 
estudantes nas temáticas relacionadas as disciplinas de Direito e 
Legislação, Segurança e Medicina do Trabalho, Gestão Empresarial, 
Trabalho de Conclusão de Curso e Metodologia da Pesquisa.   

O processo de migração também pode ser entendido como 
deslocamentos sociais, culturais, políticos, econômicos e nesta linha 
de pensamento, várias atividades e projetos foram propostos e 
realizados, objetivando aproximar os conteúdos previstos nas 

 
1 Universidade Federal de Santa Maria/RS e Escola Estadual de Ensino Médio Professora Maria 
Rocha/RS - Brasil 
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ementas das disciplinas das realidades de cada estudante, visto tanto 
na sua individualidade, quanto na sua participação social coletiva 
Nos  espaços educativos criados se propiciou aos participantes 
relacionar, cuidar, protagonizar, praticar, refletir, observar, criar, 
transformar, compartilhar, aprender, inovar, enfim,  deslocar-se de 
diversas maneiras dentro e fora da escola a partir dos novos saberes 
e vivências.   

No primeiro dia de aula, sentados em suas classes enfileiradas 
já começo a pensar numa forma de encontrar o ser humano que ali 
está, faço o convite para que todos possam se ver de seus lugares e 
a seguir peço para narrarem um pouco de sua vida e dos lugares por 
onde passaram. Normalmente, utilizo a entrevista que é realizada 
pelo colega e depois apresentada ao grupo, com a finalidade de já 
desenvolver a escuta e a empatia pelo outro. A dinâmica propicia 
uma interação que fomenta mais perguntas do que as sugeridas. 
Conhecer onde nasceu, onde viveu, o que gosta e também onde 
andou e onde quer ir, quais suas expectativas, porque está aqui 
agora, é trazer a história de cada um para o grupo conhecer um 
pouco do outro e mostrando um pouco de si, mas um pouco de nós.  
Assim com uma parte da história de cada um, começamos a jornada.  

 
Toda a vida humana se revela, até nos seus aspectos menos 
generalizáveis, como a síntese vertical de uma história social. Todo 
o comportamento ou ato social individual nos parece, até nas 
formas mais únicas, a síntese horizontal de uma estrutural social. 
(...) o nosso sistema social encontra-se integralmente em cada um 
dos nossos atos, em cada um dos nossos sonhos, delírios, obras, 
comportamentos. E a história desse sistema está contida por 
inteiro na história da nossa vida individual. (FERRARROTI, 2010, 
p. 44)  
 

Logo a seguir faço uma proposta avaliativa que vai propiciar 
liberdade aos estudantes e também propiciar que ele faça relações 
do conteúdo com sua vida, com a sociedade, com a história e com as 
práticas sociais, com o futuro e com tudo que o estudante achar 
importante. O portfólio é uma avaliação que traz uma enorme 
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emoção ao professor, pois ele se torna aquele confidente, ri e chora, 
quando se aproxima do humano que tem a possibilidade de 
conhecer melhor e ao mesmo tempo, verificar que o aprendizado 
está ali, sendo ressignificado e aprofundado quando pensando pelo 
próprio estudante.   

 
O indivíduo humano vive cada instante de sua vida como o 
momento de uma história: história de um instante, história de 
uma hora, de um dia, de uma vida. Algo começa, se desenrola, 
chega a seu termo numa sucessão, superposição, empilhamento 
indefinido de episódios e peripécias, de provações e experiências. 
No cotidiano da existência, um grande número dessas operações 
de configuração tem uma dimensão de automaticidade e não 
solicita ativamente a consciência por corresponder aos scripts 
repetitivos dos quadros sociais e culturais. Ainda assim, essas 
operações estão sempre presentes, assegurando a integração da 
experiência que advém na temporalidade e na historialidade 
próprias à existência singular. (DELORY-MOMBERGER, 2012, p. 
525). 
 

Depois que cada um faz o seu portfólio individualmente a 
experiência é compartilhada com o grupo e neste momento a 
multiplicação de saberes e a sensibilização de que vários são os 
caminhos, mas que todos estamos juntos. Ao mesmo tempo, produz 
efeitos que vão desde o refletir que essa experiência que eu não vivi, 
mas me sinto tão parte dela, pois mesmo que não tenha pensado ou 
vivido da mesma forma que o outro, ainda posso reconhecer o seu 
caminho e ver nele possiblidades de me tornar melhor.  

Durante esses anos todos como professora, ainda sou 
surpreendida pelos lindos portfólios e pelas brilhantes vidas que 
fazem dessa experiência um momento de profunda reflexão e 
deslocamento, principalmente de criatividade e empatia. Ainda 
sofro por ver nas histórias tanta dor, tanto sofrimento, tanta 
dificuldade, tanto desrespeito, tanto preconceito, mas que não são 
silenciados pelo menos naqueles momentos. Estudar Direito 
também é pensar num mundo melhor para se viver e isso passa pelo 
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respeito a dignidade de cada ser humano que perpassa pelas 
necessidades mais básicas, como: alimentação, saúde, moradia, 
segurança e também: trabalho, relações afetivas fraternas, 
liberdade, igualdade e educação. Leis existem, mas elas sozinhas não 
são a garantia de que todos estão protegidos, por essa razão 
precisamos ter planos e ações efetivas para podermos viver com o 
outro e com o meio. Um caminho possível para descobrirmos essas 
possibilidades é ouvirmos uns aos outros, neste contexto que 
atravessa as áreas do conhecimento, a seguir uma reflexão vinda do 
ensino da Sociologia, mas que se aplica perfeitamente em todos os 
espaços educativos: 

 
Narrar a própria experiência provoca estranhamentos do saber 
sobre o senso comum e pode possibilitar conscientizações, nas 
relações entre História, estrutura social e trajetórias individuais. 
Nesse sentido, indagamos como a imaginação sociológica, o 
estranhamento e a desnaturalização, tidos como objetivos do 
ensino de Sociologia, se aproximam das narrativas autobiográficas 
como dispositivos de formação, estabelecendo um diálogo entre 
ensino de Sociologia e o campo da Pesquisa (Auto)biográfica em 
Educação. (RÖWER, CUNHA, PASSEGUI, 2015, p.17). 
 

Na disciplina de Segurança e Medicina do Trabalho, depois de 
estudarmos juntos a história e a evolução das normas de proteção 
do ser humano que exerce atividades profissionais e precisa ser 
cuidado para que não venha a sofrer de doenças e acidentes, que 
vitimaram tantas pessoas, inclusive em Santa Maria/RS em 2013, no 
incêndio da boate Kiss, fiz a proposta de aplicação do conhecimento 
na própria escola, para cuidar do ambiente, dos colegas, dos 
professores,  servidores da educação e visitantes da escola. A 
experiência repetida em quase todos os semestres resultou em 
relatórios para a equipe diretiva, que dentro das possibilidades 
financeiras corrigiu posturas e locais melhorando a segurança e 
saúde dos frequentadores da escola. Neste cuidar, vários 
aprendizados, mas principalmente de que não precisamos muito 
para mudar a vida das pessoas. Que mudanças começam aos poucos 
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e que a história nos mostra que vários migraram por falta de 
condições de vida, trabalho e saúde, movidos pela esperança de dias 
melhores. Refletir sobre a história nestes contextos é fundamental 
para uma consciência crítica e ações que possam propiciar evolução 
e não permitam o retrocesso. Não há reflexão humana, como o 
conhecimento concebido pelos gregos, se não houver neste conjunto 
universal de interesses também o interesse, a reflexão, e o contínuo 
perguntar-se sobre as ‘ações humanas realizadas no passado’ 
(CUNHA, 2016). 

Uma outra experiência educativa que propiciou a abordagem 
do tema migrações foi simular uma audiência, onde o grupo poderia 
escolher a temática, onde advogados, promotores, partes e Estado 
poderiam debater, cada aluno assumiria um papel, trazendo 
reflexões pós e contra para apreciação do grupo, podendo todos se 
manifestarem sobre o assunto. No assunto migrações, fechar ou não 
fechar fronteiras, deixar ou não deixar os imigrantes ingressarem 
no país, existia muito desconhecimento, sendo que o figura do juiz-
professor não é dizer quem está certo ou errado mas propiciar que 
o aluno com o conhecimento das legislações, realidades, estatísticas 
e subsídios educacionais,  possa chegar por si mesmo a um 
entendimento. Sempre costumo finalizar essa atividade dizendo não 
existe um perdedor ou um vencedor nestas disputas que envolvem 
coletividade, todos nós podemos perder ou ganhar dependendo da 
decisão que tomarmos.   

Falar sobre ganhar ou perder coletivamente, um projeto foi 
criado a partir de uma discussão sobre pena de morte e redução da 
menoridade. A experiência propiciou aos alunos do ensino médio 
integrado curso técnico em informática encontrarem os 
adolescentes infratores cumprindo medida socioeducativa na CAS – 
Centro de Atendimento em Semiliberdade de Santa Maria ligados à 
Fundação de Atendimento Sócio- Educativo (FASE/RS) e a 
Secretaria do Desenvolvimento Social, Trabalho, Justiça e Direitos 
Humanos. O projeto foi premiado na Jornada Acadêmica 
Internacional - JAI – JOVEM da UFSM e propiciou integração da 
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escola com outras instituições, bem como, com os estudantes e 
professores de Direito da UFSM. 

A proposta do Projeto Ensinando para Aprender surgiu nas 
aulas de Direito e Legislação, nos estudos vinculados aos temas, 
criminalidade e atos infracionais, redução da redução da 
menoridade penal, sanções penais, reincidência na prática de 
crimes. Também, a partir da leitura de alguns aspectos legais 
inscritos no Estatuto da Criança e do Adolescente – Lei n° 8.069, de 
13 de julho de 1990 e Constituição da República Federativa do Brasil. 
As abordagens contemplaram questões referentes à inclusão social 
de pessoas que já cumpriram penas ou medidas socioeducativas.  

Com isso, a professora e os estudantes pensaram em uma 
alternativa em aproximar a Escola à outra instituição de caráter 
educativo, no intuito de colaborar no processo de reinserção social e 
de aprendizagem de conhecimentos teóricos e práticos da Informática. 
Entende-se que, por meio desse Projeto, os estudantes da Escola e os 
adolescentes do CAS – Centro de Atendimento em Semiliberdade de 
Santa Maria estabelecerão novos vínculos sociais e terão a 
oportunidade em realizar novos processos de aprendizagem. 

 
Foto Escola Estadual RS 
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Fonte: Acervo pessoal de Laísa Flores de Quadros (2018) 

 

Esta proposta, consistia em propiciar aos adolescentes 
infratores escolhidos pelo CAS – Centro de Atendimento em 
Semiliberdade de Santa Maria, a oportunidade em conhecer a Escola 
Estadual de Ensino Médio Professora Maria Rocha. Na visita 
agendada à Escola, os jovens do CAS foram devidamente 
acompanhados por um agente sócio educador, e então participaram 
das aulas de introdução à informática e das atividades propostas 
pelos alunos da escola, devidamente acompanhados pelos 
professores e equipe diretiva. Para propiciar uma troca entre os 
adolescentes, os estudantes também puderam visitar ao CAS onde 
poderão conhecer o trabalho realizado naquele local e contribuir 
significativamente no processo de formação dos adolescentes. Assim 
focado na interação, na aprendizagem como um processo imbricado 
em teoria e prática e na inclusão social, oportunizou-se aos 
participantes conhecerem outras realidades, desenvolvendo suas 
capacidades humanas de acolhimento e de respeito ao próximo. 

 
Mais cedo ou mais tarde, confrontados com a evidência diária da 
nossa interdependência, acabaremos por reconhecer que ninguém 
pode reclamar a propriedade indivisa da Terra, ou de qualquer 
parte dela. O mais relevante na nossa interdependência que a 
solidariedade do destino não é uma questão de escolha. O que 
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depende verdadeiramente da nossa escolha é decidir se esse 
destino comum terminará em destruição mútua ou gerará uma 
solidariedade de ação, sentimentos e propósitos. Independente de 
nossos diversos credos políticos ou religiosos, muitas vezes 
agudamente distintos e pro vezes ardentemente antagônicos, 
todos desejamos viver com dignidade, sem humilhações, sem 
medo, sem que nos seja negada a felicidade. (BAUMAN, 2002, p. 
26 e 27) 
 

Também buscando esse protagonismo do estudante foi 
possível trazer o projeto fotográfico:  Regionalidades do Sul: 
Protagonismo Biográfico e Narrativas de Vida no Universo 
Acadêmico, ligados ao Povo de Clio – UFSM, cuja finalidade era 
possibilitar espaços onde as narrativas dos participantes assumindo 
o seu protagonismo social. Neste projeto os agentes sociais e 
individuais eram reveladas por imagens e textos escolhidos pelos 
participantes e na escola as experiências dos alunos foram refletidas 
e relacionadas aos  direitos e deveres de cada ser humano. 
Juntamente com a professora Haydée Maria da Silveira França de 
Vargas, foi possível viabilizar o projeto e analisar sob as diversas 
perspectivas, principalmente no que o corpo fala nas nossas relações 
consigo mesmo e com o outro e nos aspectos relacionados as 
escolhas individuais e coletivas que permeiam esses nossos 
protagonismos. A experiência trouxe histórias de superação, dor, 
alegria, questões de preconceito, escolhas que atravessam o bem e o 
mal em cada um de nós, amor e desamor, provocando o grupo a 
pensar sobre o que fazemos de nossas vidas e que deslocamentos 
acontecem sem que muitas vezes possamos refletir sobre eles 
coletivamente. A história também é feita de protagonismos e esses 
podem ser trazidos de diversas formas para o ambiente escolar, as 
imagens são uma fonte rica para o entendimento das trajetórias de 
vida que se pretende dar visibilidade, provocando reflexões que 
muitas vezes as palavras não dão conta.  
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Fotografia Escola Maria Rocha – Turma Secretariado

 

 
Fonte: Acervo pessoal de Laísa Flores de Quadros (2018) 

 

De igual forma, as visitas técnicas são utilizadas, não só como 
um passeio, mas uma aproximação do humano e das histórias que 
existem nas empresas e espaços públicos. Também propiciar ao 
estudante ver e questionar os próprios protagonistas desses espaços, 
como foram pensadas politicamente, socialmente, economicamente, 
culturalmente, dentre outros aspectos. Visitas ao Fórum, ao 
Ministério Público, foram importantes para o ver na prática o que é 
estudado e também reconhecer o espaço público com seu, onde pode 
ir livremente, utilizar caso precise e esclarecer dúvidas. Também a 
visita as empresas que contam suas histórias e deslocamentos fazem 
do conhecimento de sala de aula, algo que realmente guarda relação 
com a realidade. “A orientação cultural da vida humana prática, 
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mediante a experiência interpretada do passado, é uma atividade 
criativa dos seres humanos.” (RÜSEN, 2015, p. 219) 

 
As indicações do trabalho pedagógico com a realidade dos 
educandos, a vida dos educandos, as histórias de vida, as 
biografias, é realizada não somente como compreensão da relação 
entre condicionantes sociais e histórias individuais, o que permite 
conscientização e, por consequência a possibilidade da crítica, mas 
como fundamento da ação no social para a sua transformação e/ou 
ainda no exercício da cidadania. Compreender como os indivíduos 
atuam nas mudanças sociais e como é possível agir para 
transformar, como a política interfere no agir cotidiano dos 
indivíduos e grupos, como o poder permeia as relações sociais são 
objetivos da Sociologia no Ensino Médio, cuja indicação didático-
metodológica pode ocorrer pela via de relatos orais e histórias de 
vida. (RÖWER, CUNHA, PASSEGUI, 2015, p.23) 
 

Em se tratando do mundo dos negócios, na disciplina de 
gestão empresarial tornou-se uma realidade o projeto miniempresa 
estudantil, onde os alunos puderam ser protagonistas o tempo todo, 
desde a criação até o efetivo fechamento do negócio, Esse viver o 
conhecimento é jamais esquecer as lições aprendidas, porque o 
estudante foi o arquiteto, ele fez as escolhas junto com seu grupo, 
foi responsável  pelo sucesso ou fracasso da miniempresa e lições 
importantes são apreendidas. Neste caminhar, o professor é 
mediador e traz a importância de ser respeitar os trabalhadores, os 
acionistas, o meio ambiente, os fornecedores e os clientes.  Estudar 
a história e o que ela nos mostra neste caminho entre o respeito do 
ser humano e a luta desenfreada pelo lucro, as relações e os 
movimentos migratórios relacionados ao capitalismo e a 
globalização.   (RÜSEN, 2015, p. 11) a “história é um componente 
essencial, prevalente e estratégico da identidade pessoal e social”. 

Na disciplina de Metodologia da Pesquisa e Trabalho de 
Conclusão de Curso, uma enorme surpresa, quando se propicia a 
liberdade de cada pesquisador, autor de sua vida e de suas escolhas. 
Apesar da pouca idade muitos estudantes trouxeram assuntos 
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profundos e que representam possibilidades de melhorar nossa vida 
em sociedade. Pensar em questões sobre violência contra a mulher, 
realizando uma pesquisa com as alunas e professoras da escola, 
apontou que apesar de termos evoluído muito, ainda precisamos 
muito aliarmos todas as forças possíveis para evitar qualquer forma 
de violência discriminatória, seja contra a mulher ou contra 
qualquer um. A história de silenciamento de mulheres ainda existe, 
ainda está presente em nossos dias, a história de silenciamento de 
tantos ainda existe e  propiciar que o estudante pesquise o que deseja 
é também colaborar com a melhoria desse ser humano e também 
da nossa coletividade, pois o que é importante para uma pessoa 
também  é importante para todos nós. Assim, como assuntos como 
inclusão digital dos menos favorecidos, da saúde do aluno que fica  
o dia todo sentado na escola, como o estudo do mercado de trabalho 
suas possibilidades e desafios, também conhecer outras profissões e 
como podem ser auxiliadas pela informática e pela contabilidade que 
traz os problemas socias, como gestão familiar, ou pequeno 
agricultor ou empresário, a inclusão de pessoas mais velhas no 
ambiente de estudo e trabalho, trazer a preocupação com o meio 
ambiente no espaço escolar com mudanças de hábitos dos próprios 
alunos e professores, criar jogos educativos no computador para 
despertar no novo estudante algo mais atrativo para o aprendizado 
e a segurança na internet,  tantos foram os caminhos, mas todos 
compartilhados para que nenhuma voz fique sozinha.  

 
Neste nosso mundo globalizado, vivemos agora mais do que 
nunca, próximos uns dos outros. Partilhamos agora, mais do que 
nunca, aspectos de nossas vidas diárias. Temos agora mais do que 
nunca, oportunidade de saber os hábitos e preferências uns dos 
outros. E, uma vez que as nossas armas se tornaram muito mais 
mortíferas e alcançaram o poder de destruir o planeta, incluindo 
os lares daqueles que as inventaram, produziram e 
comercializaram e lançaram – mais do que nunca, há razões para 
convencermo-nos de que mais vale dialogar do que lutar. 
(BAUMAN, 2002, p. 26) 
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As possibilidades e oportunidades existem nos espaços 
escolares, onde as diversas áreas do conhecimento podem conversar 
e andar de mãos, Direitos Humanos, História e Migrações nestas 
diversas experiencias nos espaços educativos puderam conversar 
entre si e com diversas outras áreas onde juntas fazem o 
conhecimento mais forte e de uma compreensão necessária, sem 
divisões e fragmentos.  

 
Reflexões para o hoje 

 
O presente texto que relata parte das experiências visa 

contribuir para as reflexões sobre o desenvolvimento e valorização 
da educação e consequentemente a melhoria na caminhada de 
nossas regiões para que juntas possamos contribuir um mundo 
melhor para se viver. Convida  professores, estudantes e demais 
interessados no assunto a pensar que cuidar do ser humano e do 
meio, cuidar das relações e da dignidade humana, que perpassa pelo 
respeito a tantos direitos e deveres, mas também da 
responsabilidade coletiva, aliada a uma consciência histórica 
necessária para nos manter alertas de nossa existência que passa 
por processos de desenvolvimento individual e coletivo que devem 
ser vigiados dos desvios e realmente serem uma caminhada de 
humanização.  

Trazer essas possibilidades concretas onde o sujeito 
protagoniza o seu conhecimento e dele extrai o néctar do um 
aprendizado significativo que anda de mãos com as diversas áreas 
do conhecimento sem que nenhuma delas seja a mais importante é 
uma caminhada longa, mas possível, as experiências assim nos 
ensinam.  

Pensar que a escola pode ser um lugar de felicidade, onde 
atividades em grupo sejam exercícios importantes para agir 
coletivamente no mundo é algo que deve ser pensado com urgência, 
frente as inúmeras demonstrações das dificuldades que vemos 
enfrentando pela incapacidade de tomarmos decisões em conjunto. 
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O ser humano em sua riqueza e o mundo em sua diversidade 
existem e coexistir sem disputas é um caminho possível para nossa 
existência. Possibilitar o direito de ser dos estudantes é um 
caminho possível e que certamente garantirá que eles estejam mais 
preparados para seus desafios, quer eles sejam individuais ou 
coletivos.  
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Contextualização social, o significado e 
a importância da educação infantil 

 
Liane Marli Führ 1 

 
 
Introdução 
 

O presente estudo tem como tema central. Contextualização 
social, o significado e a importância da Educação Infantil. Onde 
aborda a vivência da Educação Infantil e a importância de conhecer 
a sua realidade educacional. 

 Baseando-se que a educação é um espaço de encontro, de 
relação e de troca, onde nos posicionamos. Pela abertura e 
acolhimento, no olhar do reflexivo dos olhos. Espaço típico voltado 
à humanização e ao aperfeiçoamento das relações humanas consigo 
mesmo, com os outros e com o mundo do qual faz parte.  A educação 
é um ato educativo, da prática educativa que se realiza na sociedade 
como uma configuração humana. 

É fundamental a escola ter o conhecimento cultural, familiar 
da criança, das aprendizagens, do processo da construção do 
conhecimento. Como também é fundamental o professor ter 
domínio sobre seus conteúdos e estar preparado para exercer sua 
função, espelhando-se nas configurações humanas, familiares que 
estão presentes na escola.  

Ter o conhecimento básico sobre a estrutura familiar do seu 
aluno, levar em conta a afetividade, a cognifetividade. São elementos 
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básicos para buscar alternativas e alcançar os objetivos 
fundamentais. Fazer para que a família participe e faça parte da 
comunidade escolar e na sua educação. A partir que o filho frequenta 
escola, a família passará a fazer parte da sua cultura.  

Os valores escolares começam a fazer parte do espaço 
familiar. A escola é o meio da troca permuta, para manter as relações 
sociais, comunidade escolar e familiar. Quando a família e a escola 
mantêm boas relações, as condições, para um melhor aprendizado 
e desenvolvimento da criança podem ser maximizadas.  

A escola deve reconhecer a importância da colaboração dos 
pais na história e no projeto escolar dos alunos e auxiliar as famílias 
a exercerem a seu papel na educação, na evolução e no sucesso 
profissional dos filhos e, concomitantemente, na transformação da 
sociedade. Educação Infantil é um espaço em constante mudança, 
onde se pretende formar junto à família a sociedade um sujeito 
consciente participativo, desenvolvendo assim seus aspectos físicos, 
psicológicos, intelectual e social. 

Também quero abordar sobre o brincar na educação infantil, 
bem como sua influência no processo educativo das crianças. Como 
uma das atividades mais importantes para a formação da identidade 
e da autonomia, a presença do brincar na rotina dos pequenos se 
torna fundamental, principalmente por percorrer as etapas de 
desenvolvimento físico, cognitivo, social e emocional.  

Portanto é indispensável intencional dessa forma de 
aprendizado nos projetos educativos, ou seja, tendo clareza sobre a 
ação em relação à aprendizagem dos alunos, pois é através da 
brincadeira que a criança buscará sentido para sua vida, sendo que 
esta estimulará sua saúde emocional, intelectual e física.  

Enquanto educadora destaco o papel do lúdico como um 
espaço de vivências para a expressão da criatividade, afetividade e 
da interação social. Será dado ênfase ao lúdico, através de um 
trabalho pedagógico baseado em projetos, o qual serve para 
estimular o espírito de interação e de criatividade. A descoberta em 
grupos, a autonomia na hora de criar e de se expressar achar, que 
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esta seja uma metodologia eficiente para a abordagem de conteúdos 
de forma lúdica, interdisciplinar e integrada.  

Na Educação Infantil é necessário desenvolver atividades 
lúdicas, enfatizando o brincar, o jogo cooperativo, música, dança a 
arte para o desenvolvimento da socialização, criatividade, 
imaginação e amadurecimento. Ao enfatizar o jogo cooperativo, pois 
eles visam promover a interação, a participação de todos e deixa 
aflorar a espontaneidade e alegria de jogar. Soler (2002) reforça a 
ideia explicando que a aprendizagem da cooperação necessita ser 
praticada através da ação- reflexão- ação melhorada. 

 Portanto, precisamos ensinar nossos alunos a experimentar 
diferentes jogos cooperativos, depois da vivência, propor a reflexão 
a respeito do jogo e após a reflexão jogar novamente de forma 
diferente e melhorada.  A infância é a idade das brincadeiras. Por 
meio delas, a criança satisfaz, em parte, seus interesses, 
necessidades e desejos particulares. Conhecer a criança em seu 
contexto cultural implica observá-la no seu dia-a-dia, nos jogos e 
brincadeiras, os quais possibilitam o aprendizado e a expansão da 
criatividade, bem como fortalecem e estimulam a liberdade de 
expressão. 

O processo de ensino aprendizagem atualmente envolve uma 
diversidade de situações, as quais estão interligadas, abrangendo a 
esfera humana e social. Para tanto, professores, supervisores, 
diretores, monitores possuem um papel fundamental na educação. 
E para chegar a obter um ensino de qualidade, há a necessidade de 
traçar metas e objetivos que a equipe escolar deseja alcançar num 
determinado período. Para isso, é necessário ter um profissional 
qualificado, o qual propicia atividades de planejamento, orientação 
aos professores, acompanhamento da aprendizagem do aluno, 
controlar a avaliação em relação à ação docente. E quem pode 
exercer essa função é o supervisor educacional, o qual deve 
desenvolver ações em benefício da qualidade do ensino e a melhoria 
da ação docente junto aos alunos.  
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Segundo a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional no 
Artigo 29: 

 
“A Educação Infantil, primeira etapa da Educação Básica, tem 
como finalidade o desenvolvimento integral da criança até seis 
anos de idade em seus aspectos físico, psicológico, intelectual e 
social, complementando a ação da família e da comunidade”. 
 

Esse estudo fará parte de uma pesquisa que irei realizar 
juntamente com um quadro de professoras, de uma rede municipal 
de educação infantil, do município de Santa Maria do Herval, todas 
possuem graduação completa e especialização. Além disso, serão 
interrogadas a diretora e a supervisora da instituição, como também 
a comunidade escolar, os pais. A Escola que servirá de estudo será a 
Escola Municipal de Educação Infantil Pequeno Mundo.  A pesquisa 
visa identificar e discutir a partir das representações dos alunos, pais 
e professores, no contexto social o significado e a importância da 
Educação Infantil. 

A colaboração respondendo com clareza este questionário 
será de grande importância, pois resultará em respostas para uma 
comunidade científica e interessada. Com os resultados desse 
trabalho, poderemos no futuro superar esse desvirtuamento da 
Educação Infantil desvinculada das reais necessidades das crianças 
da faixa etária entre 0 e 6 anos de idade.  Os dados obtidos nessa 
pesquisa serão utilizados para estudos e mantidos em bem como a 
identidade do informante. 

Tendo em vista que, estamos em um contexto escolar, onde 
cada vez mais precisamos buscar subsídios para a nossa prática 
pedagógica. Este trabalho pretende analisar e refletir como se dá o 
processo pedagógico na escola pública municipal de educação 
infantil do município de Santa Maria do Herval. Qual é a real função 
do (a) supervisor (a) pedagógico (a), a de ficar tratando só de 
questões de indisciplina nos alunos, cobrindo falta de professores na 
escola ou auxiliando seu grupo de professores em como superar as 
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dificuldades ou obstáculos que impedem o avanço dos processos de 
ensino-aprendizagem e de formação da escola. 

Em seguida, através dos dados coletados, faz-se a análise das 
opiniões das professoras buscando dialogar com as ideias dos teóricos 
da área. Posteriormente, explanaram-se as opiniões juntamente da 
supervisora e diretora. Sendo assim, a pesquisa de cunho qualitativo, 
buscam-se ter uma atenção especial as respostas obtidas, a fim de 
responder os objetivos propostos nesta pesquisa, os quais são: 
investigar teorias que abordem a importância na educação infantil. A 
qualidade de ensino educacional na atualidade; verificar o regimento 
escolar e tomar conhecimento sobre o mesmo. Procurar enriquecer 
seus conhecimentos sobre o desenvolvimento infantil.  

 
2. Procedimentos Metodológicos 

 
Este artigo de revisão sistemática reúne contribuições sobre a 

Educação Infantil identificar e discutir a partir das representações 
socias da gestão democrática, comunidade escolar, o significado e a 
sua importância no contexto social. A partir dos dados coletados 
obtive conhecimento sobre a sua realidade, a respeito da 
importância da família e como eu / aluno interajo com ela e meus 
pares em sala de aula. 

 A escola se constitui como porta de acesso da criança ao 
mundo externo, ela representa o passaporte para a vida social. 
Trazer os pais para dentro da escola torna-se uma tarefa 
extremamente importante e indispensável, pois é preciso 
compartilhar com a família a responsabilidade de educar e ensinar.  

A parceria da família com a escola sempre será fundamental 
para o sucesso da educação desenvolvimento de um projeto sobre 
família na escola é importante porque através dele a escola 
estabelece maiores vínculos com os alunos e, respectivamente, com 
a família. Criar vínculos, neste sentido, significa: procurar conhecer, 
tentar entender, estabelecer parcerias e praticar a ajuda mútua. 



114 | Migrações, Educação e Desenvolvimento: volume 3 
 
Temos que estabelecer canais de diálogo e reconhecer que os pais 
têm muito para contribuir neste processo de aprendizagem. 

 É necessário, compreendermos que a parceria com a família 
deve acontecer desde o começo quando a criança é matriculada, 
sendo que esta parceria deve ser constante. Neste sentido, o projeto 
ganha força, pois buscará trazer as famílias para dentro da 
instituição da Educação Infantil. Estabelecer os laços e os vínculos 
afetivos com a comunidade escolar. Fazer o elo da família e escola. 
Sempre mobilizando a criança para as várias formas de 
aprendizagem, instigando-as para a necessidade de uma 
aprendizagem mais ampla dentro da interdisciplinaridade. 

 
“A Educação Infantil é a primeira etapa da educação básica e tem 
como finalidade o desenvolvimento integral da criança até seis 
anos de idade, em seus aspectos físicos, psicológico, intelectual e 
social completando assim a ação da família e da comunidade” 
(Artigo 2 da LDB 9394/96). 
 

A Educação Infantil de qualidade pode refletir de forma 
positiva no desempenho das crianças nas séries iniciais do Ensino 
Fundamental nas escolas públicas. O alto índice de repetência nessas 
séries tem como um dos principais motivos o fato de que muitas 
dessas crianças não são preparadas para ler e escrever, ou seja, não 
têm contato com materiais que auxiliarão no processo de 
aprendizagem da leitura e da escrita. Essa necessidade poderia ser 
suprida pela Educação Infantil de qualidade que, dentre muitos 
outros benefícios, favorece a alfabetização (LUCON, 2007) 

Cada vez mais as pessoas estão engajadas e buscam os seus 
direitos, entre eles o acesso à escola e ao ensino de qualidade. Sendo 
assim, as instituições de ensino, administradas pelos seus 
respectivos gestores, deve oferecer à comunidade escolar a 
oportunidade de participar da vida escolar dos seus filhos. 

A gestão democrática vem sendo defendida por muitas 
pessoas, como uma dinâmica a ser efetivada nas unidades escolares, 
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visando à garantia de processos coletivos de participação e decisão. 
Segundo a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDB) 

 
Trata-se de uma maneira de organizar o funcionamento da escola 
pública quanto aos aspectos políticos, administrativos, financeiros, 
tecnológicos, culturais, artísticos e pedagógicos, com a finalidade 
de dar transparência às suas ações e atos e possibilitar à com 
unidade escolar e local a aquisição de conhecimentos, saberes, 
idéias e sonhos, num processo de aprender, inventar, criar, 
dialogar, construir, transformar e ensinar. (BRASIL, p.24, 2004) 
 

A LDB expõe que as escolas devem estabelecer normas para a 
implantação da gestão democrática, mas para isso, devem atender 
as peculiaridades de cada realidade educacional, contando com a 
“participação dos profissionais da educação na elaboração do projeto 
pedagógico da escola”, além da “participação da comunidade escolar 
e local em conselhos escolares ou equivalentes” (artigo 16). 

Segundo Lück (2000), a escola quando passou da 
administração escolar para a gestão escolar, não se deu a garantia 
da formação de um cidadão participativo, e sim, oferece a 
oportunidade para que os alunos possam aprender a fim de 
compreender a vida, a sociedade e a si mesmos, passando a ser vista 
como uma organização viva, entrelaçada por uma rede de relações 
onde todos nela atuam e interferem. 

Os alunos passam a compreender a totalidade, a partir de suas 
ações e interações sociais, passando a preocupar-se com a 
responsabilidade social, onde a escola deixa de ser reprodutora de 
informações, e assim torna-se uma estimuladora de inteligência, 
sendo que a escola hoje, não é mais o único espaço de aprendizagem 
do aluno, pois desde cedo as crianças estão permeadas nas 
tecnologias da informação. 

Segundo Gadotti (2010b, p 06):  
 
Se a escola é o locus central da educação, ela deve tornar-se o pólo 
irradiador da cultura não apenas para reproduzi-la ou executar 
planos elaborados fora dela, mas para construir e elaborar a 
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cultura, seja a cultura geral, seja a cultura popular, pois existe uma 
só cultura como obra humana (unidade humana na pluralidade 
dos homens). O seu corolário é comunicação entre as escolas e a 
população. A escola precisa ser o local privilegiado da inovação e 
experimentação político-pedagógica. 
 

Assim, a escola ainda continua sendo o espaço onde acontece 
a educação formal, como diz o autor, ela precisa de comunicação 
entre as escolas e a população, e deste modo, cada qual constrói a 
sua própria cultura.  

Para tanto, a aprendizagem do aluno deve ir muito além das 
quatro paredes da sala de aula, pois o aluno deve ser o autor da sua 
aprendizagem e o professor o mediador desse processo da 
construção do saber. Dessa forma, a democratização do ensino, 
busca um aluno, autônomo, crítico e criativo, capaz de gerar novos 
saberes e não somente reproduzir o que a humanidade vem fazendo.  

Por isso pode-se dizer que o ser humano sempre está 
aprendendo, ou seja, a vida se faz, se constitui em todos os 
momentos. Assim deve ser a gestão democrática, onde as pessoas 
estejam envolvidas nas tomadas de decisões. Nesta dimensão 
destaca-se o trabalho coletivo, para ele fluir deve haver o respeito 
entre os envolvidos. Sendo assim, a gestão democrática presume, 
conforme Ferreira (2004, p.1242). 

 
Respeito, paciência e diálogo como encontro de ideias e de vidas 
“única forma superior de encontro” dos seres humanos, os únicos 
seres vivos que possuem esta condição e possibilidade e que não a 
utilizam [...] diálogo como uma generosa disposição de abrir-se ao 
“outro” que irá “somar” compreensões convergentes ou 
divergentes no sentido da construção da humanização das relações 
[...] diálogo como a verdadeira forma de comunicação humana, na 
tentativa de superar as estruturas de poder autoritário que 
permeiam as relações sociais e as práticas educativas a fim de se 
construir, coletivamente na escola, na sociedade e em todos os 
espaços do mundo, uma nova ética humana e solidária. Uma nova 
ética que seja o princípio e o fim da gestão democrática da 
educação comprometida com a verdadeira formação da cidadania.  
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Neste sentido, cabe à equipe escolar aproximar a todos 

envolvidos com a educação, onde possam participar ativamente na 
tomada de decisões e não somente manter a presença física nas 
escolas, onde todos estejam em busca da transformação da sociedade. 

Assumir uma gestão democrática é dar a possibilidade à 
comunidade escolar para que ela possa participar efetivamente, com a 
garantia de oferecer contribuições de melhorias para a escola. Dessa 
maneira a gestão da escola deixa de ser centralizadora e passa a 
trabalhar num sentido de integração e solidariedade com os 
envolvidos. 

 
3. A infância e a educação infantil 

 
O período que se estende da gestação até os seis anos de idade 

é considerado o mais importante para o desenvolvimento da 
criança, pois é nessa fase que a criança estabelecerá suas conexões 
com o mundo, corroborando esta afirmativa Antunes (2006, p. 9) 
declara que a criança "precisa desenvolver-se plenamente nos 
aspectos físico, psicológico, intelectual e social, por meio de uma 
educação bem estruturada que atenda às necessidades da criança", 
porém essa relevância não foi sempre considerada ou mesmo 
conhecida, pois durante muito tempo a criança não era reconhecida 
como um ser que precisava de cuidados e educação específicos para 
a sua faixa etária e para cada fase do seu desenvolvimento. 

Até o período da Idade Média a criança era vista como um 
adulto em miniatura, um ser que precisava ser treinado para suas 
atividades quando alcançasse a idade mínima para tal. Até mesmo 
suas roupas eram semelhantes às roupas dos adultos, e como 
destaca Aries (1981, p.32), "a diferenciação das vestes objetivava 
apenas manter visíveis os degraus da hierarquia social".  

A presença da criança nas obras de arte, ao serem retratados 
nos momentos familiares, junto a outros adultos, brincando ou 
presente nas cenas da crucificação, segundo Aries (1981, p.21) sugere 
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duas ideias: Primeiro a de que, na vida cotidiana as crianças estavam 
misturadas com os adultos, e toda reunião para o trabalho, o passeio 
ou o jogo reunia crianças e adultos; segundo, a ideia de que os 
pintores gostavam especialmente de representar a criança por sua 
graça ou por seu pitoresco. 

Pois até o século XII a ausência da criança nas representações 
artísticas denuncia que, a criança tinha tarefas e obrigações que lhe 
preparavam para a vida adulta desde muito cedo, e dessa forma não 
havia preocupação nem espaço para as fases específicas da infância, 
pois a infância não passava de mera transição para se modelar ao 
que se esperava do futuro adulto. Na mesma obra, Ariès (1981, p. 
99) ressalta que o fato de não existir um sentimento pela infância 
não quer dizer que as crianças fossem negligenciadas, abandonadas 
ou desprezadas.  

O sentimento da infância não significa o mesmo que afeição 
pelas crianças: corresponde à consciência da particularidade 
infantil, essa particularidade que distingue essencialmente a criança 
do adulto, mesmo jovem. Era atribuído nenhum significado 
específico a infância, e ainda as crianças menores, não eram levadas 
em consideração pelo fato de terem uma vida muito frágil devido os 
altos índices de mortalidade infantil. Ariès (1981, p. 100) 
complementa: "Assim que a criança superava esse período de alto 
nível de mortalidade, em que sua sobrevivência era improvável, ela 
se confundia com os adultos", e então passava a desempenhar as 
atividades que já se esperavam dela.  

Na Idade Moderna, com o advento do Iluminismo, percebe-se 
uma mudança na concepção da criança, especialmente nas classes 
mais elevadas: a criança passa a receber maior atenção e cuidados 
específicos e direcionados para suas necessidades que começam a ser 
percebidas como diferentes das necessidades dos adultos. Os registros 
históricos apontam que a criação das primeiras instituições para 
crianças data do século XIX, e Friedrich Froebel que viveu no período 
de 1782 a 1852 foi o fundador dos primeiros modelos de jardim de 
infância, utilizando jogos e brincadeiras no aprendizado infantil. 
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Como agência social, a escola deveria ser uma instituição 
especializada na educação com a finalidade de estar à disposição da 
família e da criança, possibilitando atividades e programas culturais 
e pedagógicos. Para Piletti (2004) nem sempre isso acontece já que 
experiências voltadas para a sociedade não são necessariamente 
incluídas no currículo escolar, pois a ênfase acaba sendo restrita às 
questões de desenvolvimento da criança de forma parcial, sem 
considerá-la como um ser contextualizado histórica, social e 
culturalmente.  

Parte-se do pressuposto que a importância da família na vida 
da criança é fundamental fornecendo as bases para sua 
aprendizagem e desenvolvimento. Assim é fundamental integrar 
escola e família neste processo, pois são as peças principais onde a 
criança poderá buscar apoio, compreensão, carinho e atenção. Para 
Souza (2009) a boa relação entre família e escola precisa estar 
presente em qualquer trabalho educativo, pois é a ação conjunta, 
orientando e discutindo sobre variados assuntos para a definição 
dos meios de ação, que pode proporcionar o bom desenvolvimento 
e desempenho social e escolar da criança. 

 A aprendizagem da criança possui relação com a maneira 
como a família se relaciona com a temática e com a instituição 
escolar; algumas famílias acham que a responsabilidade pela 
educação de seus filhos é especial da escola, deixando de participar 
ativamente na vida escolar e social das crianças; os aspectos afetivos 
na relação família/escola podem favorecer a fase inicial de 
aclimatação da criança; e a escola deve promover atividades que 
envolvam a família para participar da vida escolar de seus filhos e 
propiciem o envolvimento no processo educacional da criança. 

 
A importância da família na educação infantil 

 
Segundo Oliveira (2011), espera-se da família o papel de 

educar seus filhos para se comportarem de acordo com modelos 
predefinidos, desenvolvendo comportamentos socialmente 



120 | Migrações, Educação e Desenvolvimento: volume 3 
 
esperados. As ações e expectativas dos pais com relação à criança e 
os modelos de conduta que oferecem, ao mesmo tempo que 
possibilitam a percepção daquilo que valorizam também estimulam 
o indivíduo a se conformar, no sentido de adaptar-se ao convívio 
social.  

A participação dos pais em conselhos escolares ou organização 
de eventos na escola ajudam a criança a obter motivação para 
agregar experiências e aproximar-se deste contexto. Assim a família 
assume o papel de suporte para a criança e identifica-se que a 
ausência dos pais pode acarretar problemas na alfabetização e na 
aprendizagem. 

Para Winnicott (2005 apud ARAÚJO, 2010), a principal função 
da mãe é educar e cuidar de seu filho, proporcionando um ambiente 
agradável para um desenvolvimento saudável da criança, 
propiciando a ela o desempenho adequado frente a tarefas, com 
maior probabilidade de adaptação e desenvolvendo a’ personalidade 
de forma a atender as suas necessidades mais importantes.  

Ainda no que se refere ao papel da família, segundo 
Referencial Curricular Nacional, constata-se que ela não está 
sozinha: “No geral, as famílias que porventura tiverem dificuldades 
em cumprir qualquer uma de suas funções para com a criança 
deverão receber toda ajuda possível das instituições de educação 
infantil, da comunidade, do poder público, das instituições de apoio 
para que melhorem os desempenhos junto às crianças”. (BRASIL, 
1998, p. 84).  

Este papel de suporte à família que, dentre outras instituições, 
a escola assume é relativamente recente na História assim como a 
maneira como os pais se relacionam com os filhos. Na idade 
moderna, quando as primeiras instituições educacionais 
começaram a aparecer, os pais passavam, em comparação a épocas 
anteriores, a se preocupar mais com seus filhos e procurar tê-los por 
perto para cuidar de sua educação. O clima sentimental começava a 
ser diferente e os pais passavam a aproximar-se mais seus filhos e 
buscar um convívio familiar.  



Liane Marli Führ | 121 
 

As famílias precisavam aprender a ouvir, dar atenção e agir 
com paciência e cuidar para que a criança construísse um laço 
afetivo entre eles, para que eles vissem os pais como exemplos e 
diante dos obstáculos buscassem segurança neles (ARIÉS, 2006). 
Segundo Ariés (2006), com o fim da idade média as crianças 
passaram a conquistar um lugar de destaque no contexto familiar.  

No século XVII a família tem um papel diferenciado e sua 
principal característica que a distingue das famílias medievais é que 
as crianças passam a se tornar elementos indispensáveis na vida dos 
pais e a partir daí a família começa a se atentar com a carreira, 
educação e o futuro de seus filhos. Assim percebe-se que tanto a 
mudança nos padrões de relacionamento entre a família e a criança 
como o aparecimento das instituições escolares, embora não 
necessariamente relacionados, são concomitantes.  

Tal situação evidencia a importância que passa a ser dada à 
infância. Se antes a criança era tratada como um adulto pequeno e não 
se buscava o efetivo entrosamento de suas reais necessidades, agora 
ela passa exigir especial atenção tanto das famílias quanto das 
instituições escolares e novos papéis são estabelecidos para ambos. 
Neste contexto entende-se que se inicialmente as instituições família e 
escola apenas coexistiam, com o amadurecimento e mudanças destas 
instituições, passam a se relacionar e complementar (ARIÉS, 2006). 

Os pais estabelecem vínculo com a criança admitindo a 
atenção e o cuidado em cada momento expressivo da construção de 
sua identidade. Nesse processo de construção, a criança precisa ser 
vista e agradecida em sua individualidade na escola construindo sua 
autonomia e independência, deixando de ser um adjunto da família 
para buscar seu próprio espaço. 

De acordo com Brandão (2010), no art. 2º da LDB, a educação é 
dever da família e do Estado e é importante que os pais garantam a 
educação escolar de seus filhos. Esta deve ser inspirada nos princípios 
de liberdade proporcionando as condições necessárias para que a 
criança usufrua de seus direitos e dos seus ideais de solidariedade 
humana, tendo por finalidade seu preparo e qualificação. 
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É na educação escolar que se obtém o pleno desenvolvimento 
do educando, devendo-se considera que o papel dos pais e das 
instituições é formar cidadãos capazes de trabalhar e conviver em 
sociedade.  

 
O brincar na educação infantil 

 
A partir DCNEIs (Diretrizes curriculares nacionais para a 

educação infantil/2010) destacam a brincadeira como atividade 
privilegiada na promoção do desenvolvimento, nesta fase da vida 
humana.  

É através do brincar que a criança pode desenvolver as 
habilidades de memória, atenção, imitação, imaginação e 
habilidades motoras como equilíbrio e coordenação. O brincar 
potencializa o desenvolvimento, aprende a conhecer, a fazer, a 
conviver. Estimula a curiosidade, a autoconfiança e autonomia, 
desenvolve a linguagem, o pensamento, e a atenção. 

 [...] é a brincadeira que é universal, que é a própria da saúde: o 
brincar facilita o crescimento e, portanto, a saúde; o brincar conduz os 
relacionamentos grupais; o brincar pode ser uma forma de 
comunicação na psicoterapia; e a psicanálise foi desenvolvida como 
forma altamente especializada do brincar, a serviço da comunicação 
consigo mesma e com os outros. Winnicott (1975, P.63).  

As práticas educativas de professores da educação infantil, é 
de extrema importância a ausência do lúdico nas aulas e as 
brincadeiras educativas estimulantes no dia a dia escolar das 
crianças. A partir desse momento, houve a necessidade de 
conscientização e enfatizar a real necessidade de recorrer ao lúdico, 
brincar para contribuir com o desenvolvimento saudável e 
aprendizagem das crianças. Que tem por objetivo mostrar a 
importância de introduzir o brincar consciente na sala de aula. 

Sendo a criança foco do processo educativo confirmado pelas 
Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação Infantil, que 
compreende a criança como centro do processo educativo e aponta 



Liane Marli Führ | 123 
 
que a criança estabelece interações com o mundo (cultura, sociedade 
e natureza) desde que nasce, buscando conhecê-lo e descobrindo-o, 
tendo o brincar como sua principal forma de compreensão e 
investigação do mundo. 

Cada criança apresenta um ritmo e uma forma própria de 
colocar-se nos relacionamentos e nas interações, de manifestar 
emoções e curiosidade, e elabora um modo próprio de agir nas 
diversas situações que vivencia desde o nascimento conforme 
experimenta sensações de desconforto. O conhecimento e 
reconhecimento efetivo dessas características definirão o conjunto 
das práticas escolares que poderão favorecer o maior e melhor 
desenvolvimento de cada uma das crianças.  

 
Educação infantil um espaço educativo 

 
A educação e o cuidado na primeira infância tem sido pauta 

de grandes discussões frequentemente. Considerando que a 
educação infantil é a base inicial do processo educativo, esta deve ser 
um ambiente onde a infância possa ser vivida em toda sua plenitude, 
conforme estabelece a LDB no artigo 29 ao dispor que a educação 
infantil, primeira etapa da educação básica, tem como finalidade o 
desenvolvimento integral da criança até seis anos de idade, em seus 
aspectos físico, psicológico, intelectual e social, complementando a 
ação da família e da comunidade.  

Dessa maneira, é dever do Estado assegurar às crianças de 
zero e seis anos de idade o atendimento em creche e pré-escola 
segundo dispõe o artigo 30. Conforme Antunes (2004) esse 
atendimento deve ser planejado de modo que não se separe a ideia 
do brincar da ideia do aprender e que proporcione um ambiente 
propício para descobertas possibilitando à criança construir seu 
próprio conhecimento. 

Nesse contexto, vale lembrar que as crianças desde o 
nascimento estão em constante interação com os adultos, que logo 
procuram incorporá-las a suas relações e a sua cultura. Sendo assim, 
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percebe-se que quase todos os comportamentos humanos são 
resultantes da convivência com os demais. Logo, a família se 
constitui no maior agente socializante, isto é, as experiências da 
criança no âmbito familiar, particularmente com a mãe, são de 
grande importância para determinar seu comportamento em 
relação aos outros. Para Hermida (2007, p. 85): 

A partir das interações que estabelece com pessoas próximas, 
a criança constrói o conhecimento. A família, primeiro espaço de 
convivência do ser humano, é um ponto de referência fundamental 
para a criança pequena, onde se aprende e se incorporam valores 
éticos, onde são vivenciadas experiências carregadas de significados 
afetivos, representações, juízos e expectativas. 

Portanto, é dever da escola contribuir para o desenvolvimento 
e a realização do ser humano. A consideração da criança no seu 
desenvolvimento global indica ter uma preocupação em considerá-
la em todas as suas dimensões, tanto nas necessidades físicas como 
sociais, ou seja, educá-la e cuidá-la, pois na prática pedagógica 
segundo atores da educação infantil, o cuidar e o educar são 
indissociáveis. 

Diante disso, é imprescindível que o educador que atua nesse 
nível de ensino, conheça o processo de como as crianças pequenas 
aprendem e se desenvolvem, ocupando um espaço primordial na 
concepção da formação desses profissionais.  Uma vez que, segundo 
Hermida (2007, p. 289) 

Para desempenhar a contento a mediação de aprendizagens 
na edificação de significados, o educador precisa apreciar como as 
crianças pensam e se apropriam dos conhecimentos para saber 
intervir no sentido de que elas possam avançar. 

 
Considerações finais 

 
A história da Educação Infantil tem revelado que as crianças 

em desenvolvimento não mais ocupam um lugar desconhecido, mas 
sua relevância tem sido cada vez mais compreendida, ao perceber-
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se que é na infância que se desenvolvem as características mais 
importantes para o equilíbrio e inteligência do adulto. 

A importância da Educação Infantil é comprovada pelo 
interesse que vem ganhando ao longo da história, e sua eficácia é 
garantida pela combinação dos seguintes fatores: consideração as 
características da criança, ambiente adequado a cada fase do seu 
desenvolvimento, profissionais preparados, socialização com 
indivíduos semelhantes e estímulo à criança. 

A criança precisa de assistência, cuidado e consequentemente de 
educação dirigida, que lhe possibilite um amplo desenvolvimento de 
suas faculdades mentais e físicas, contudo a educação familiar aliada à 
escolar permitirá que a criança ultrapasse as diversas transformações 
que ocorrerá ao longo de sua vida, de forma equilibrada e sadia. 

No decorrer deste artigo, evidenciou-se a importância que as 
atividades lúdicas têm para o desenvolvimento do ensino e 
aprendizagem da criança na Educação Infantil. Vimos que a 
aprendizagem tem que acontecer de maneira alegre e divertida, pois 
afinal de contas estamos falando de criança em processos de 
aprendizagem.  

O lúdico, brincar, além de gerar um vínculo positivo entre 
professor e aluno, é capaz de proporcionar a criança condições 
estimulantes de desenvolvimento nas áreas cognitiva, física e 
mental. Quando a criança é tolhida de brincar, compromete-se o 
desenvolvimento natural podendo ocasionar alguns prejuízos 
incalculáveis para seu futuro.  

Por isso, a brincadeira é vital nos espaços escolares, um 
importante instrumento pedagógico, já que sabemos que a 
brincadeira desenvolve os aspectos físicos e sensoriais, além do 
desenvolvimento emocional, social e da personalidade da criança. 
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Os Mucker no ensino: 
entre fontes e possibilidades de diálogo 

 
Fabian Filatow 1 

 
 

As imagens do passado em cada época se corresponde 
com os pensamentos dominantes. 

 
Halbwachs 

 
Há 145 anos, na região dos Vale dos Sinos, no Rio Grande do 

Sul, eclodiu um conflito que ficou conhecido como Mucker2. O fato 
ocorreu numa região de colonização alemã na segunda metade do 
século XIX, mais especificamente entre os anos de 1868 e 1874, no 
morro Ferrabrás, que naquela época correspondia antiga Colônia 
Alemã de São Leopoldo, a qual foi fundada no ano de 18243. 
Atualmente a localidade pertence ao município de Sapiranga. 
Envolvendo questões culturais, religiosas, práticas de curandeirismo, 
violência e repressão este conflito é ainda hoje pouco conhecido por 
uma significativa parte dos estudantes da Educação Básica. No âmbito 
acadêmico, temos trabalhos que buscaram elucidar algumas questões 
pertinentes aos acontecimentos ocorridos no Ferrabrás. 

Buscamos refletir sobre as possibilidades do objeto Mucker 
em sala de aula. Fazendo uso de algumas fontes sobre os Mucker 
que encontram-se disponíveis e pensar sobre seus possíveis usos no 

 
1 Doutor em História. Professor de História na Rede Municipal de Ensino de Esteio (RS) e Professor de 
História da Rede Estadual de Ensino (RS).  Canoas, RS, Brasil. 
2 Também conhecido como Revolta dos Mucker, Movimento Mucker, Episódio do Ferrabrás. 
3 Para uma ampliação do tema imigração alemã no Rio Grande do Sul indicamos DREHER, 2014. 
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Ensino de História. Evidentemente não temos a pretensão de 
esgotar o assunto, muito menos todas as possibilidades, que, 
antecipadamente, deixamos claro que cada professor(a) pode 
adaptar e explorar a temática conforme a realidade e contexto social 
na qual sua escola encontra-se inserida.  

Mas antes de mais nada, gostaria de mencionar o que motivou 
esta reflexão. Meu interesse surgiu da prática cotidiana de sala de aula, 
como professor de História, nas séries finais do Ensino Fundamental 
e no Ensino Médio. Nesta jornada identifiquei a inexistência de 
referências aos Mucker nos materiais didáticos disponíveis nas duas 
últimas décadas. Ou seja, numa rápida investigação podemos 
identificar que estudantes, pelo menos a partir do ano 2000, não 
tiveram, através do livro didático, a oportunidade de conhecer os 
acontecimentos do Ferrabrás.4 Percebemos uma acentuada ausência 
do tema Mucker em muitos manuais distribuídos pelo Programa 
Nacional do Livro Didático (PNLD). Neste programa, de ambito 
nacional, editoras apresentam suas obras, as quais, muitas vezes, 
tendo o nome de renomados professores acadêmicos da área da 
História, porém, em muitos destes livros destinados aos estudantes 
dos anos finais do ensino fundamental e do Ensino Médio, não consta 
referência alguma sobre o evento Mucker.  

Salientamos que, o conhecimento do passado adquirido por 
uma significativa parcela da população brasileira somente no 
período escolar da Educação Básica. Por isso a grande importância 
da manutenção da disciplina de História (e atualmente das Ciências 
Humanas como um todo) na Educação Básica. Este fato também 
contribuiu para uma maior responsabilidade do(a) profissional da 
área da História que assume ser docente neste nível de ensino. 

Porém, estes mesmos materais distribuídos nacionalmente, 
que ignoram o contecimento Mucker, numa colônia alemã, abordam 

 
4 Uma exceção é a obra de SCHMIDT, Mario. Nova história crítica. 1ª ed. São Paulo: Editora nova 
geração, 2010, p. 442. Oferece um box sobre Os Mucker. 
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invariavelmente a imigração alemã no sul do Brasil5. Esta escolha, 
pois produção de material didático também é uma questão de 
escolha e seleção de temas a serem abordados dos seus respectivos 
autores(as), contribui para tornar os Mucker invisíveis perante a 
sociedade atual, muito além de inexistirem nos materiais didáticos 
ou de estarem ausentes nas aulas de História, tal fato contribui 
igualmente para o seu esquecimento. 

Assim, a memória está sempre a um passo do esquecimento, 
ou seja, são faces de uma mesma moeda, lembrar e esquecer. 
Quando temos a lembrança de acontecimentos do passado, 
refletimos sobre o que aconteceu e provocamos sua problematização 
em sala de aula estamos contribuindo para a manutenção e 
permanência como memória histórica. O mesmo ocorre em caso 
inverso, quando um tema deixa de ser requerido na grade escolar, 
ou de ser referenciado em sala de aula, podemos estar legando o seu 
esquecimento. Neste sentido, é grande a responsabilidade do(a) 
professor(a) de História, suas escolhas fazem toda a diferença. Como 
bem alertou Eric Hobsbawm, 

 
(…) a história é a matéria-prima para as ideologias nacionalistas ou 
étnicas ou fundamentalistas, (…). O passado é um elemento essencial, 
talvez o elemento essencial nessas ideologias. Se não há nenhum 
passado satisfatório, sempre é possível inventá-lo. (…) Nessa situação 
os historiadores se vêem no inesperado pepel de atores políticos. Eu 
costumava pensar que a profissão de historiador, ao contrário, 
digamos, da de físico nuclear, não pudesse, pelo menos, produzir 
danos. Agora sei que pode. (HOBSBAWM, 1998, p. 17.) 
 

Assim, a opção pelo silêncio em sala de aula, pode conduzir a 
destruição da memória histórica dos Mucker, por exemplo. 

Sendo a memória um dos temas relevantes para a reflexão 
histórica, como podemos presumir que um(a) estudante 

 
5 Nestes manuais, nacionalmente distribuídos, temos invariavelmente presente referências sobre 
Canudos (1896-1897) e Contestado (1912-1916). Para ambos são destacados os aspectos religiososo, o 
fanatismo, a ignorância, a pobreza, o descaso do Estado.  
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secundarista irá conhecer um fato histórico se este não lhe for 
apresentado. Neste sentido, o chão da escola torna-se o primeiro 
local para que seja ofertado um conhecimento histórico e cinetífico 
sobre este fato ocorrido na província de Rio Grande de São Pedro, 
no período imperal. Tendo presente que lembrança e esquecimento 
são faces de uma mesma moeda, acreditamos que este fato local 
pode oferecer inúmeras contribuições para o conhecimento 
histórico. Neste sentido, podemos fazer da sala de aula um espaço 
privilegiado para a reflexão e produção do conhecimento histórico. 

Acreditamos ser necessário realizar na educação, mais 
especificamente no ensino da História, uma retrospectiva da 
historiografia já produzida ao longo do tempo sobre uma determinada 
temática, evidentemnte que esta tarefa não é viável em todos os 
conteúdos ou temáticas que compõem o currículo escolar, seja das 
séries finais do Ensino Fundamental ou Ensino Médio. Porém, seria 
altamente recomendável oportunizar esta experiência, talvez no 
Ensino Médio o público seja mais receptivo. Poderiamos pensar em 
propor uma oficina, um seminário ou minicurso onde seria 
apresentado e analisado, por exemplo, a historiografia produzida 
sobre os Mucker. Como professores(as) de História devemos criar 
espaços na grade da disciplina, romper com a grade, para 
apresentarmos aos estudantes como se dá este processo de construção 
da narrativa história, da produção do conhecimento histórico, da 
historiografia sobre determinado tema de pesquisa. Como bem 
destacou Barros (2019; 2011), as disciplinas  foram criadas pelos 
pesquisadores, acredito que muito do sucesso nas aulas de História 
estão relacionadas com a formatação e reformatações realizadas pelos 
docentes na disciplina de História na Educação Básica. 

Segundo Jörn Rüsen “a narrativa histórica pode então, em 
princípio, ser vista como aprendizado quando, com ela, as 
competênicas forem adquiridas através de uma função produtiva do 
sujeito, com as quais a história será apontada como fator de 
orientação cultural na vida prática humana.” (SCHMIDT, 2011, p. 
43) Assim, nesse exercício de interpretação e construção, chamar a 
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atenção para os títulos, enfoques, abordagens, destaque dos 
personagens envolvidos nos acontecimentos, salientando que o 
conhecimento histórico é algo vivo e em constante mudança. 

Visando oferecer uma visão sobre a trajetória historiográfica 
sobre os Mucker, indico a tese em antropologia de Maria Amélia 
Schmidt Dickie (2018), recentemente publicada. A autora discorre 
sobre as obras produzidas apresentando suas principais contribuições 
e seus problemas.6 Indicamos atambém o artigo e Daniel Luciano 
Gevehr (2017), que oferece uma revisão historiográfica de 1874 até 
1977 tendo como foco a reatualização do movimento Mucker na 
historiografia referente a imigração alemã no Rio Grande do Sul. 

Aproveitar o ensejo para desmistificar o tema histórico 
Mucker, quando este é reconhecido pelos estudantes. Além disso, 
podemos aproveitar para demonstrar que a presença da religião, da 
religiosidade, está presente em inúmeras ocorrências ao longo da 
História. No Brasil temos os casos de Canudos, do Contestado, os 
Monges Barbudos de Soledade (1938) e a questão dos Mucker. O 
aspecto religioso não deve ser identificado como uma expressão 
típica de povos que habitavam o sertão, ou com o trabalhador rural, 
ou com a pobreza, ou como resultado de uma baixa escolaridade. 
Mas que está presente na cultura do ser humano. Nesse sentido, os 
Mucker oferecem a oportunidade de refletir sobre estes esteriótipos, 
estes modelos construídos por uma parte da historiografia que se 
debruçou sobre a ocorrência destes movimentos sociorreligiosos. 

Não é nossa intenção oferecer uma fórmula pronta, mas tão 
somente identificar meios para inserir a discussão sobre os Mucker 
na Educação Básica, não como um caso exótico, desconectado, 
proibido ou místico-misterioso, mas oferecer maneiras para que 
estudantes possam conhecer sua ocorrência e oportunizar acesso à 
documentação sobre o mesmo, construindo reflexões, análises e 
conhecimento histórico. 

 
6 Cf. DICKIE, 2018, p. 28 – 37. A obra é resultado de sua tese de doutorado em Sntropologia Social 
defendida na USP em 1996. Por isso, não contempla na revisão historiográfica – sobre que chegou 
antes – as obras de DREHER (2018) e de GEVEHR (2007a). 
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Estamos cientes da distância existente entre a produção 
histórica acadêmica e a sala de aula. São dois componentes de uma 
mesma equação e necessariamente precisam se aproximar para 
resolvermos esta conta que atualmente não tem resultados 
satisfatórios no país. O tempo que demanda para que os resultados 
de uma pesquisa sejam incorporados nos materiais didáticos 
escolares, tornando-os acessíveis e disponíveis a um público amplo, 
é no Brasil algo assustador. Este certamente é o caso dos Mucker. 

Para tentar aplacar este distanciamento, destacamos o 
trabalho de tradução documental realizado por pesquisadores(as) 
que nos possibilitam – enquanto não leitores da língua alemã – 
acesso a documentos pertinentes. É o caso do livro produzido por 
Martin N. Dreher, A religião de Jacobina (2017) e o trabalho de Elma 
Sant'Ana, Minha Amada Maria – Cartas dos Mucker (2004). 

Num trabalho de leitura de documentos destaco a tradução 
realizado por Dreher, na obra A religião de Jacobina7. Nos anexos do 
livro o autor traduziu dois textos produzidos por Carl von Koseritz, 
o primeiro intitulado A fraude Mucker na colônia alemã. Uma 
contribuição para a história da cultura da germanidade daqui8. O 
segundo texto é intitulado O processo Mucker, criticamente 
iluminado9. A disponibilização destes documentos nos permitem 
refletir como se processou a criação do problema Mucker. Podemos, 
ainda, realizar um estudo sobre Koseritz e sua importância para a 
imigração alemã no Rio Grande do Sul. 

Na leitura dos Mucker pelas cartas, oportunizamos um 
contato com documentos históricos em sala de aula, o que 
normalmente resulta em bons resultados. Perceber nas cartas a 
existência de pessoas, para além do rótulo Mucker. Que estas tinham 

 
7 A obra do professor DREHER, publica em 2017 pela editora Oikos, é um estudo sobre as origens da 
religião de Jacobina e dos Mucker. 
8 DREHER, 2017, p. 181 – 205. 
9 DREHER, 2017, p.  206 – 213. 
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sentimentos, como saudade, viviam em famílias, mantinham uma 
comunicação, tinham medos, sentiam angústias etc. 

O cinema é outro material relevante para o nosso objetivo. O 
filme brasileiro A Paixão de Jacobina (2002), que teve seu roteiro 
baseado no romance Videiras de Cristal, escrito por Luiz Antônio de 
Assis Brasil, também contribui para tornar os Mucker conhecidos 
nas escolas, além de promover um diálogo entre diferentes áreas tais 
como a História, a Literatura e o Cinema, tendo todos estes o mesmo 
objeto como ponto de discussão. 

Dialogar com as imagens do livro Videiras de Cristal 
(diferentes capas e suas possíveis interpretações).10 Realizar um 
trabalho envolvendo a leitura da obra de Assis Brasil e fomentar um 
diálogo com o filme. 

Pode-se pensar em oferecer aos estudantes a perspectiva de 
um expecialista sobre o tema Mucker refletindo sobre a produção 
cinematográfica. Podemos nos valer de uma entrevista concedida 
por GEVEHR ao IHU Online da Unisinos, a qual foi publicada na 
versão online em 2007.11 O tema da entrevista versou sobre o filme 
A Paixão de Jacobina e a escrita da tese, que abordou a temática dos 
Mucker e Jacobina. 

Outra fonte que também pode ser explorada em sala de aula 
é a impressa, jornais que ao longo do tempo publicam reportagens 
e matérias sobre os Mucker. Evidentemente que a historiografia 
existente e que foi produzida ao longo do tempo também oferece um 
valioso material documental e que pode ser explorada no ambiente 
de sala de aula.12 

 
10 BARRETO, Eneida Weigert Menna. Demônios e Santos no Ferrabrás: uma leitura de Videiras de 
Crsital. Porto Alegre: Ed. Universidade/UFRGS, 2001. A obra oferece uma interpretação entre História 
e Literatura do caso do Ferrabrás.  
11 GEVEHR, 2007b. 
12 Sobre esta historiografia, consultar no final do artigo a bibliografia sobre os Mucker. Esta de maneira 
alguma esgota o assunto, apenas deseja ser um ponto de orientação para novos pesquisadores e/ou 
interessados no tema, destacando obras clássicas e os trabalhos mais recentes. 
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Em duas páginas, no jornal Zero Hora de Porto Alegre, num 
sábado, 15 de junho de 2002, Janaína Amado concedeu uma 
entrevista que foi publicada em duas páginas do Caderno Cultura, 
contendo cenas dos dois filmes sobre os Mucker. O jornal como fonte 
também pode estar na sala de aula. 

 

 
AMADO, 2002b, p. 4 – 5. 

(Arquivo do autor.) 
 

 Ainda pensando sobre o uso da imprensa em sala de aula 
podemos nos valer das imagens, de reportagens, entrevistas, mapas. 
No jornal Zero Hora de agosto de 2001, um domingo, foi publicada 
uma reportagem especial intitulada A Revolta dos Muckers13. Desta 
indicamos o mapa reproduzido teria sido produzido pelas tropas 
imperiais, que detalharam a região antes do conflito (Exército, 
Guarda Nacional e Polícia) no qual resultou na morte de Jacobina e 
membros do seu grupo. 

 
13 Zero Hora, A Revolta dos Mucker, 05/08/2001, p. 38 – 40. Documentos reproduzidos na reportagem 
são oriundos do Arquivo Nacional. Arquivo do autor. 
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Podemos fazer uso do diálogo com a geografia, com a História 
Militar. Chamar a atenção para a planta da formação da colônia em 
lotes. Ainda explorando os mapas, podemos comparar o mapa 
disponibilizado na obra de PETRY (1966).  

 

 
Jornal Zero Hora, Porto Alegre, Domingo, 05/08/2001, p. 39. (Arquivo do autor) 

 

Uma última sugestão de uso do jornal é uma leitura sobre a 
opinião dos parentes dos Mucker, residentes em São Pedro do Sul, 
na Região Central do Rio Grande do Sul. 

 

 
Zero Hora, Porto Alegre, 05/08/2001, p. 40. (Arquivo do autor) 
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Nas dissertações e teses produzidas por todos(as) que se 
debruçaram sobre o tema Mucker encontramos pesquisadores e 
pesquisadoras que tiveram o interesse em entender o que aconteceu 
no Ferrabrás. Entre estes, destacamos os trabalhos produzidos por 
Daniel Luciano Gevehr. Sua pesquisa nos permite refletir sobre 
questões referentes ao patrimônio14, a preservação histórica, a 
cultura material e cultura imaterial, todas estas questões podem ser 
debatidas tendo como perspectiva os Mucker, as reflexões propostas 
por Gevehr propiciam estas abordagens15. Neste sentido, ao mesmo 
tempo em que inserimos os Mucker na sala de aula também 
oferecemos novos olhares e temas pertinentes ao campo da História. 

Ainda tendo como referência a produção de Gevehr, podemos 
salientar os lugares de memória (expressão cunhada por Pierre 
Nora) que estão demarcados no atual município de Sapiranga. 
Placas e indicações marcam os locais onde ocorreram os conflitos 
entre os seguidores de Jacobina Maurer e as forças legalistas, esta 
trilha pela memória local foi nomeada de Caminhos de Jacobina. Na 
cidade das flores também é possível localizar estátuas de 
personagens deste conflito. Refletindo com Halbwachs (2006, p. 157 
– 189) sobre estes lugares de memória, onde a presença de 
monumentos, objetos, construções etc., nos remetem ao passado, 
aos fatos ocorridos no passado, tudo isto contribui para a construção 
do o autor nomeou de memória coletiva. 

Neste sentido, temos as construções das memórias sociais. 
Segundo Loiva Otero Félix, 

 
As memórias sociais, enquanto partes do universo simbólico, são 
sempre resultantes de atos seletivos. Lembrar pressupõe um 
mecanismo mental de represetação e de seleção do fato, do tempo 
e do espaço, no qual une a fantasia com o real concreto. A memória 
cria um imaginário que é individual e social, que é compartilhado. 

 
14 Para um aprofundamento da questão entre memória e patrimônio indicamos TEDESCO, 2004, p. 
74 – 90. (Capítulo 7 – Memória e Patrimônio) 
15 Sobre as obras produzidas por Gevehr ver bibliografia. 
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Insere-se numa dimensão fora do tempo real porque a evocação – 
ou ato de lembrar – precisa ocorrer para garantir a sobrevivência 
do grupo e dos homens em sociedade, mas é ato fora do tempo 
porque ocorre no presente sobre o passdo e faz uma transposição 
e uma interpetração presente/passado. (FÉLIX, 2002, p. 25) 
 

Ainda segundo Félix, 
 
Memória é essencialmente um ato de evocação, isto é, o ato de 
“recuperar mentalmente a imagem”; portanto, é um ato de 
representação do real que se dá através de imagens mentais, pois 
o passado enquanto tal não volta. Ele retorna apenas na 
lembrança. A evocação/lembrança dessas imagens mentais se dá 
através de diferentes suportes de memória que podem ser de 
natureza iconográfica, fotografias, álbuns etc.; de natureza objetal, 
com os diversos tipos de objetos materiais associados a uma 
determinada memória e que compõem o universo de bens ou 
patrimônios materiais; de natureza perceptiva e sensorial, quando 
desencadeada por ideias/associações, e de natureza do universo da 
“memória dos sentidos”, sons, ruídos e cheiros que compõem o 
rico e diversificado universo denominado de bens ou patrimônio 
imateriais. (FÉLIX, 2002, p. 23) 
 

Neste sentido, é importante destacar aos estudantes que no 
mundo atual, no qual vivemos, estamos rodeados de lugares e 
construções que nos remetem a todo instante ao passado, fazendo 
uso da memória coletiva do local, regional, nacional e mesmo 
internacional.  

 
O mundo em que vivemos há muito tempo está cheio de lugares 
nos quais estão presentes imagens que têm a função de trazer 
alguma coisa à memória. Algumas dessas imagens, como acontece 
nos cemitérios, nos lembram pessoas que não mais existem. 
Outras, como nos sacrários ou nos cemitérios de guerra, 
relacionam a lembrança dos indivíduos à dos grandes eventos ou 
das grandes tragédias. Outras ainda, como acontece nos 
monumentos, nos remetem ao passado de nossas histórias, à sua 
continuidade presumível ou real com o presente. Nos lugares da 
vida cotidiana, inúmeras imagens nos convidam a 
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comportamentos, nos impõem proibições, nos solicitam de 
diversas maneiras. (ROSSI, 2010, p. 23) 
 

O caso dos Mucker pode oferecer uma maior compreensão 
destes usos do passado, pois na cidade de Sapiranga temos 
elementos que nos remetem ao passado dos acontecimentos do 
Ferrabrás, porém a versão contada, lembrada, rememorada, é a 
versão, na grande maioria dos casos, dos vencedores, no caso, os 
anti-Mucker. Relegando aos membros do grupo de Jacobina 
adjetivações negativas, como fanáticos, bandidos, assassinos, por 
exemplo. 

Para concluir, acreditamos que a sala de aula, a Educação 
Básica, também é um espaço de resistência contra o esquecimento 
do passado Histórico, contra a banalização do saber histórico. A 
história dos Mucker do Ferrabrás tem muito a contribuir com a 
construção do conhecimento histórico. Faz-se necessário que 
sejamos atuantes para que o passado tenha futuro neste país. 
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A atuação das enfermeiras religiosas no 
Hospital São Pedro – análise de textos publicados 

no boletim eclesiástico da Arquidiocese de 
Porto Alegre – UNITAS, entre os anos de 1915 a 1921 

 
Lisiane Ribas Cruz 1 

 
 

O Boletim Eclesiástico intitulado Unitas da Arquidiocese de 
Porto Alegre, publicou ao longo de duas décadas textos tratando 
sobre a atuação de religiosos em Hospitais.  São assuntos que trazem 
recomendações para aqueles que lidam com os ‘nervosos’ e 
‘histéricos’, críticas sobre o distanciamento das enfermeiras 
religiosas dos espaços de saúde e instruções sobre o momento de 
falar e o de calar. Os trechos dos textos publicados no Boletim 
Eclesiástico Unitas e que serão analisados no presente artigo são 
respectivamente: ‘Falar e Calar’ publicado em 1921; Conselhos aos 
nervosos, publicado em novembro de 1920; Notas de Psychiatria 
Pastoral, lançado em agosto de 1915; Serviço dos doentes, um meio 
de santificação propria de abril de 1921; Louvor ás religiosas 
catholicas, publicado em junho de 1921 e a notícia sobre o regresso 
da Madre Provincial de São José em junho de 1921.2 

O objetivo da presente pesquisa é perceber como era a relação 
entre médicos e as irmãs da Congregação de São José de Chambery 
no Hospital São Pedro; compreender as recomendações dadas às 

 
1 Doutoranda em História pela Universidade do Vale do Rio dos Sinos – UNISINOS. Bolsista CNPq. 
Contato: lisi.cruz@yahoo.com.br 
2 Mantive a grafia original dos textos publicados no Boletim Eclesiástico Unitas. 
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religiosas que atuavam na saúde, principalmente no cargo de 
enfermagem no Hospital São Pedro.  Além de verificar como era a 
compreensão por parte da Igreja referente aos cuidados e 
tratamentos dispensados aos alienados.    

Os textos publicados no Unitas e analisado no presente artigo 
são referentes aos anos de 1915 e 1921, e tratam sobre temas 
relacionados as congregações e hospitais. Contudo, o boletim da 
Arquidiocese traz textos e informativos sobre assuntos diversos e 
que oportuniza pesquisas, não apenas as diretamente ligadas à 
religiosidade, mas de outras naturezas, como as demográficas, 
administrativas e da saúde, por exemplo.  

Segundo Mauro Dillmann (2013), a Unitas foi o boletim 
eclesiástico da Arquidiocese de Porto Alegre, criada pelo Arcebispo 
D. João Becker (1870-1946) em 1913. Por ser uma revista oficial 
servia para divulgar as notícias de Roma, a administração 
arquidiocesana, além de textos sobre diversos assuntos, como 
direito canônico, filosofia, teologia e liturgia.  

O que interessa para a presente pesquisa, é que esses textos 
sobre diversos assuntos, consta sobre saúde e religiosidade. São poucas 
publicações sobre esse assunto no boletim eclesiástico Unitas. Contudo, 
o suficiente para percebermos as preocupações da igreja com a 
eficiência das instituições de saúde nas primeiras décadas de 1900, que 
como mencionado por Dillmann (2013, p. 14) “a manutenção da vida 
já estava em primeiro lugar nas preocupações cristãs”.  

Os textos publicados na Unitas, por apresentarem indícios e 
vestígios, são essenciais para a compreensão da atuação de religiosas 
na enfermagem dos hospitais do Rio Grande do Sul, e 
principalmente do Hospital São Pedro em Porto Alegre. No presente 
artigo, utilizamos do uso de um paradigma indiciário conforme 
apontado por Ginzburg (1989). 

Apontamos a relação dos textos publicados na Unitas com a 
presença das religiosas da Congregação de São José de Chambery no 
Hospital São Pedro, atuação essa que perdurou entre 1908 até 
meados da década de 1970. Entre os trabalhos apontados estava 
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principalmente o cuidado diário dos pacientes alienados, além da 
administração, da farmácia e da horta. 

  Nas primeiras décadas de 1900, no Brasil, a presença 
religiosa nos hospitais era intensa e atuavam tanto nos setores 
administrativos como nos setores de manipulação dos remédios e 
atendimento ao paciente.  Importante contextualizar o período 
vivenciado pelas Irmãs da Congregação de São José dentro do 
Hospital São Pedro, assim como a realidade vivenciada pela maioria 
das congregações nesse período: 

A Proclamação da República acarretou em conflitos entre a 
Igreja e o Estado, que esse último estava sofrendo as inspirações 
positivistas caracterizado pela cientificidade e anticlericalismo 
(BARREIRA, et. al. 2015; PERES, et. al. 2012). Na prática, esses 
conflitos acarretavam na falta de confiança na administração das 
Santas Casas de Misericórdia do Rio de Janeiro e as demais 
distribuídas pelo Brasil, possivelmente, devido os médicos terem 
que se subordinarem as decisões tomadas pelos religiosos. 
Conforme elucidado por Marcelo Xavier Parker: 

 
Institucionalizar uma religião no hospício poderia significar dividir 
um poder a muito custo conquistado. E de fato, como veremos 
adiante, não apenas o número de religiosas na instituição cresceu 
muito com o passar do tempo, como grandes celebrações católicas 
foram realizadas no interior do São Pedro, contando inclusive com 
a condução de padres capuchinhos e, eventualmente, de 
importantes autoridades eclesiásticas, como o arcebispo de Porto 
Alegre. (PARKER, 2012, pág. 56) 
 

Antes da Proclamação da República, praticamente todos os 
serviços de saúde direcionados a população brasileira eram dirigidos 
pelas Santas Casas de Misericórdia, Irmandades ou Congregações, 
ou seja, a presença religiosa em hospitais era muito mais do que 
significativa, mas sim um dos principais alicerces da administração 
de instituições de saúde no período Imperial. Segundo Meier (1996), 
a consolidação das redes de congregações masculinas e femininas 
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deve-se pela chegada dos imigrantes europeus, que “nas colônias 
dos católicos italianos, alemães e poloneses, as condições para o 
crescimento de uma concepção eclesiológica ultramontana era 
especialmente favoráveis.” (MEIER, 1995, pág.191).   

Para Custodio (2011), muitas das mulheres que se tornavam 
irmãs nas congregações eram oriundas de lares pobres, onde 
reinava o trabalho árduo de características domésticas e campestres 
e que devido essa situação, muitas moças consideravam o trabalho 
de caridade como mais satisfatório e libertador.  

Entre as vantagens de servir as congregações era o a 
oportunidade de adquirir uma profissão, assumindo trabalhos 
externos. A estrutura das congregações era diferente das ordens 
religiosas tradicionais, que caracterizavam pelo recolhimento, 
isolamento e pela falta de atuação social e profissional (CUSTÓDIO, 
2011).3  

Obviamente, não devemos generalizar o perfil de moças que 
entravam nas congregações, mas percebemos que o número de 
religiosas que não tinham o ensino primário é significativo.  Muitas 
dessas jovens, sem saber ler e escrever, o que não era tão incomum 
para meados do século XIX, aprendiam o exercício da enfermagem 
através da observação e da prática.  Essa forma de ensino da 
enfermagem trará problemas para as congregações após a 
consolidação da Primeira República. Contudo, para um país onde 
maior parte da população  

não sabia ler e escrever, as religiosas das Congregações eram 
detentoras de um conhecimento essencial, que era o tratamento 
cotidiano dos pacientes. Dessa forma, no início do século XX,  

 

 
3 Maria Aparecida Correa Custódio (2011) explica que o modelo das congregações, com superiora geral, 
criado entre os séculos XVII e XVIII e dentro do contexto da Contrarreforma, atraiu muitas mulheres 
no século XIX, principalmente na França. A diferença entre as ordens tradicionais era a estrutura que 
dispunha de uma casa-mãe, onde morava a superiora geral da congregação, contudo mantinham o 
objetivo de expandir através de novas casas.  Porém, mesmo assim, eram subordinadas ao bispo ou 
ao padre fundador. Essa estrutura favoreceu a expansão das congregações.  
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ocorre uma ruptura na organização de um modelo religioso de 
enfermagem psiquiátrica que, aos poucos vai sendo substituído 
por um modelo leigo, que desqualifica a assistência ao doente 
mental, uma vez que, a enfermagem à época, era exercida por 
qualquer pessoa que desejasse praticá-la, não havendo exigência 
de alfabetização ou formação mínima. O que distinguia as Irmãs 
dos demais exercentes era a formação escolar das mesmas e o 
preparo em hospitais franceses, permitindo um posicionamento 
não subordinado aos médicos, que precisou ser neutralizado para 
que ocorresse o avanço no processo de medicalização do espaço 
psiquiátrico”. (PEREZ et. al., 2012, pág. 707).   
 

Os médicos defendiam a criação de leis para o bom 
funcionamento de hospitais e demais instituições de saúde no Brasil, 
o que na prática afetava a harmonia do trabalho de médicos com 
enfermeiras religiosas.  A criação da Assistência Médica e Legal de 
Alienados e a criação da Cadeira de Moléstias Mentais, na Faculdade 
de Medicina no Rio de Janeiro, acarretaram na maior convicção 
sobre o caminho da cientifização e da formação da psiquiatria como 
especialidade.  

Isso acarretou a subtração das irmãs de caridade e o prestigio 
e poder conferidos a essas congregações que trabalhavam nas 
instituições de saúde. Contudo, na maioria dos casos, percebemos 
uma crise institucional, devido à ausência de mão de obra 
qualificada (BARREIRA, et. al. 2015; PERES, et. al. 2012).  

 O que percebemos nos conflitos consolidados na maioria dos 
hospitais e demais instituições de saúde é o processo de 
secularização, que segundo Rocha (2011, p. 2) refere-se “a um 
fenômeno jurídico-político: a separação entre a Igreja e Estado. Com 
todas as transformações, o Estado moderno, temendo perder a 
soberania, não tolera o domínio e o controle da instância religiosa 
sobre a sociedade”.  Esse processo é diferente do ultramontanismo, 
que segundo a definição da mesma autora, “aparece como uma 
reação da Igreja Católica ao mundo moderno e como uma orientação 
política desenvolvida pela Igreja, marcada pelo centralismo romano, 
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um fechamento da Igreja sobre si mesma, uma recusa do contato 
com o mundo moderno”. (ROCHA, 2011, p. 2).   

Conforme Maria Aparecida Correa Custódio (2011, p. 100), 
ocorreu no século XIX ênfase na entrada de mulheres para a vida 
religiosa e uma ampliação da participação delas nas atividades da 
Igreja e das obras assistenciais. A mesma autora aponta que o 
fenômeno na França foi mais enfático. Sendo que cerca de 400 novas 
fundações de congregações femininas e, dessa forma, congregando 
quase 200 mil mulheres. Contudo, esse fenômeno ocorreu em 
outros países oficialmente católicos, mas de acordo com seus 
próprios “contextos sociais, políticos e eclesiais”.  

Segundo Weber (1999), várias cerimônias eram realizadas 
pelos religiosos dentro dos hospitais como “na pregação do pároco 
da capela aos pacientes, nas orações realizadas aos pés dos 
moribundos, na distribuição de santinhos e medalhas, bem como na 
colocação desses objetos sob o travesseiro dos ateus para que se 
convertessem à religião católica.” (WEBER, 1999, p. 137).  

Segundo Marcelo Xavier Parker (2012), a inspiração para o 
nascimento da Congregação das Irmãs de São José esteve na figura 
do padre jesuíta Jean Pierre Médaille, que no século XVII ficou 
conhecido como um dos mais destacados missionários da população 
rural francesa. Sendo primeiramente fundada em Moûtiers, região 
da França em 1825. Varias ramificações foram surgindo da 
Congregação de São José, como as que atuavam na cidade de 
Chambéry que criaram sua congregação autônoma. Logo se 
espalharam para além da região francesa, chegando a Turim, na 
Itália. Dessa região, as irmãs de São José decidiram partir para Itu 
em São Paulo, realizando seu objetivo em 1858 (PARKER, 2012).  

Junto ao texto Louvor ás religiosas catholicas, (UNITAS, 1921) 
contava com as Noticias diversas mencionando sobre o regresso da 
Superiora da Província da Congregação de São José, do Rio Grande 
– Justina Ignez – de uma viagem realizada da França. A notícia foi a 
introdução para falar da história das Irmãs da Congregação, que 
chegaram ao Rio Grande do Sul em 1898 com autorização do Bispo 
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D., Claudio José , após se estabelecerem em Curitiba no Paraná..4 
Sobre Rio Grande “consta presentemente de cerca de 185 religiosas, 
que se dedicam, com zelo exemplar, ao serviço hospitalar e educação 
da juventude” (UNITAS, 1921).  

No texto publicado no boletim Unitas (1921) aponta que na 
Arquidiocese de Porto Alegre as Irmãs de São José dirigem 12 
colégios e dois hospitais. Em Pelotas, as irmãs dirigem dois colégios 
e três em Santa Maria. Além de escolas paroquiais e internatos em 
zonas rurais. O texto da Unitas conclui que “desta maneira, entende-
se o raio de sua accção, beneficamente, ás filhas de familias 
modestas e das mais nobres, distribuindo por todas as classes 
sociaes o pão da fé e da instrucção”.  O texto, além de chamar a 
atenção para a boa reputação do Collegio Sevigné localizado em 
Porto Alegre, como um dos estabelecimentos mais importantes 
dirigidos pela Congregação no Estado, aponta para a atuação das 
irmãs na seção feminina de alienados do Hospital São Pedro.  

O Hospital São Pedro não é a primeira instituição de saúde 
para alienados administrado por Congregações. Para percebemos a 
dimensão da rede de Congregações atuantes nos hospitais 
psiquiátricos, citamos dois hospitais com o objetivo de ilustrar a 
atuação das religiosas: o Hospício Nossa Senhora da Luz no Paraná 
e o Hospital de Pedro II no Rio de Janeiro.  

No primeiro caso, seis Irmãs da Congregação de São José 
atuavam na Santa Casa de Misericórdia de Curitiba, desde 1896. Um 
ano após, outro grupo da Congregação iniciou os trabalhos na Santa 
Casa de Misericórdia de Paranaguá, criando assim, o Hospício Nossa 
Senhora da Luz, que segundo Parker (2012, pág. 32) “a Congregação 
marcou presença pela primeira vez na história brasileira em uma 
instituição marcadamente psiquiátrica”.  

 
4 Em 1898, oito irmãs francesas da Congregação de São José se direcionaram para o Sul do Brasil, 
sendo que quatro desembarcariam do navio em Curitiba e as outras chegaram ao Rio Grande do Sul 
no dia 23 de novembro do mesmo ano. As quatro irmãs que se estabelecem no Rio Grande do Sul, 
atuaram no ensino junto a comunidade italiana da colônia de Conde d’Eu.  Em fevereiro de 1900, nessa 
mesma localidade criaram o Noviciado das Irmãs de São José, posteriormente, tornando-se em 
Convento. Essa região atualmente é chamada de Garibaldi (PARKER, 2012).   
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No segundo caso, o Hospício de Pedro II, foi criado em 1841 
como Instituição anexa à Santa Casa de Misericórdia do Rio de 
Janeiro que contava com o serviço das irmãs da Congregação das 
Filhas de Caridade de São Vicente de Paulo. Assim, como as Irmãs 
de São José, as Irmãs de Caridade também foram trazidas da França 
para serem enfermeiras no Hospício. Seguiam o discurso da Santa 
Casa de Misericórdia, “que tinha nas religiosas servidoras diligentes 
e fiéis executoras da disciplina em seu favor e não em favor dos 
médicos” (PEREIRA et. al., 2011, pág. 701).   

Citamos o Hospício de Pedro II, por ter sido a primeira 
instituição de alienados no Brasil e por ser a primeira instituição a 
sofrer conflitos entre os médicos e as religiosas oriundos dos 
diversos desentendimentos sobre os usos e tratamentos adequados 
do hospital, o que pode ser ilustrado pela fala de Daniele Corrêa 
Ribeiro: “os médicos do hospício e seus diretores insistiam em 
denunciar a intervenção de outros indivíduos, como as irmãs de 
caridade e a polícia, que tentava usar o hospício como abrigo de 
indigentes” (2016, pág. 1155).  

No Hospício de Pedro II, desde os primeiros anos de seu 
funcionamento, houve conflitos entre o saber cientifico e a religião. 
Muitas dessas divergências ocorreram devidas o descontentamento 
com a administração da Santa Casa e a urgência de adotar práticas 
adequadas pelos médicos e o interesse por modernização dos métodos 
de atendimento aos pacientes começaram a serem implantadas pelos 
diretores da Instituição (MATHIAS, 2017). Nessa tentativa de assegurar 
a cientificidade do estabelecimento, percebemos que a disputa de poder 
entre os médicos psiquiatras e as religiosas dentro do Hospital São 
Pedro em Porto Alegre fazia parte de uma onda de mudanças que 
estava ocorrendo em todo o Brasil.  

Segundo Peres et.al., “a necessidade da psiquiatria se 
constituir como especialidade levava a disputas nos espaços 
acadêmico/científico e assistencial” (PERES et. al., 2012, p. 705). 
Como consequências dessas disputas, ocorria em muitos 
estabelecimentos a retirada das irmãs pertencentes das diversas 
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Congregações atuantes nos hospitais e estabelecimentos de ensino. 
Essas ações fortaleceu a imagem do diretor alienista e da 
consolidação das práticas de tratamento conforme as tendências 
psicanalíticas do período (MATHIAS, 2017). 

Segundo Tiago Marcelo Trevizani (2013), o Hospício de Pedro 
II no Rio de Janeiro foi uma iniciativa dos médicos, que 
reivindicavam a necessidade de criação desde 1830. Diferentemente, 
a criação do Hospital São Pedro no Rio Grande do Sul não foi uma 
iniciativa dos médicos, já que haviam muitos poucos formados no 
período de consolidação da instituição, mas sim de interesses 
políticos e filantrópicos.5 Possivelmente, devido a forte presença das 
Irmãs de São José na consolidação do São Pedro, colaborou para 
conseguirem se mantiver dentro da instituição até meados de 1970, 
diferente dos outros hospitais, que expulsaram as religiosas.  

O trabalho das Irmãs de São José no Hospital São Pedro 
iniciou apenas em 1908. Desde o início do funcionamento, o Hospital 
São Pedro sofreu com a superlotação, fracassando no seu ideal de 
lugar terapêutico e de recuperação de alienados. Algumas das razões 
para o fracasso da Instituição estava à dificuldade da ‘cura da 
loucura’, as poucas condições de higiene, e o número ineficiente de 
funcionários (PARKER, 2012; WADI, 2012).  

No texto da Unitas (1921), intitulado Louvor ás religiosas 
catholicas, inicia com a seguinte frase: “Uma senhora protestante 
escreve: Impressão dolorosa se experimenta quando se acompanha 
a guerra feita contra as religiosas – principalmente quando os 
socialistas noticiam a causa da morte das Irmãs de Caridade” e 
termina com a seguinte frase: “Eis, a bella carta que foi escripta num 
hospital confiado aos cuidados de Religiosas”.  Percebemos que no 
texto publicado, trata sobre o afastamento das religiosas nas 
instituições de saúde e aponta que a crítica foi feita por uma 

 
5  Apenas em 1898, com a criação da Faculdade de Medicina e Farmácia de Porto Alegre que, começou 
a formação de profissionais da saúde em solo rio-grandense. Anterior a esse período, quem quisesse 
se formar em medicina precisava se dirigir a Bahia ou Rio de Janeiro, onde possuíam faculdade de 
medicina desde 1832, ou se diplomar em alguma faculdade do exterior (WADI, 2002).  
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protestante. É de se imaginar os conflitos entre católicos e 
protestantes no exercício do ensino e da saúde nas primeiras 
décadas de 1900.  

Contudo, sobre os possíveis conflitos entre protestantes e 
católicos nas instituições de saúde, Marcelo Xavier Parker (2012) 
questiona a Paulina, irmã que trabalhou no São Pedro por longos 
anos sobre um possível controle por parte da Congregação de São 
José direcionada as visitas de representantes de outras religiões, 
“mas Irmã Paulina, embora pertencente a uma Congregação com 
profundas relações com os capuchinhos franceses que vieram ao 
Brasil, refere-se aos protestantes sem nenhuma rivalidade ou 
difamação” (PARKER, 2012, pág. 81). 

Descreve que muitas protestantes visitavam o Hospital com o 
intuito de ajudar no tratamento espiritual dos doentes, e que até 
mesmo alguns desses “voluntários” eram tão comprometidos que 
auxiliavam nos cuidados físicos dos pacientes, como dar a comida, já 
que muitos pacientes, se não recebesse a comida na boca não comia. 

Muitos desses protestantes preferiam andar dentro do 
Hospital São Pedro, acompanhada de alguma das irmãs que 
atuavam como enfermeira, pois essas sabiam onde estavam os 
pacientes mais propensos a receber o evangelho. Possivelmente, a 
ajuda desses voluntários fosse um alívio às irmãs da congregação, 
devido às inúmeras tarefas do Hospital.  

 Segundo WADI (2002), assim como a situação vivenciada em 
outros hospitais de alienados, o Hospital São Pedro sofria 
constantemente com a superlotação, pois o número de admissões de 
enfermos considerados incuráveis era maior que o número de altas 
ou óbitos. Havia aglomerações de pacientes nos dormitórios, além 
da falta de recursos básicos, como alimentação adequada e os 
instrumentos para os tratamentos.  

Algumas mudanças políticas, como a Proclamação da 
República e a laicização das Instituições de saúde e ensino 
colaboraram para o descontentamento das Irmãs de São José dentro 
do Hospital São Pedro. Se no primeiro Regulamento do Hospital era 
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nítido o apoio a atuação dessas religiosas, pois, houve por parte da 
direção uma  solicitação, de caráter emergencial para a construção 
de uma capela a serviços da Congregação. Conforme apontado por 
Marcelo Xavier Parker (2012, p. 36): “no primeiro regulamento do 
São Pedro, determinado pelo Ato nº 58 A, de 13 de junho de 1884, 
havia uma preocupação com o lado espiritual dos pacientes. Ficava 
estabelecido, pelo Art. 11, que “o serviço religioso será organizado 
depois de construída a capella do Hospício”.6 

 Contudo, nos próximos regulamentos do Hospital, não 
apenas foi esquecida a solicitação da construção da Capela como 
proibida a divulgação das práticas religiosas por parte das irmãs 
para os pacientes.  Segundo Mauro Dillmann (2013), “no século XIX, 
ao mesmo tempo em que se difundiam reedições de muitas obras do 
XVIII, proliferaram-se, no Brasil, discursos de cientificidade, de 
salubridade e higienização, que afastou os mortos e os cemitérios 
dos centros urbanos e afirmou a medicalização da morte”. Segundo 
Parker:  

 
dentro do espírito de criação da Congregação de São José, ainda no 
seio da França monárquica, junto com a assistência aos 
desamparados deveria ser levada a palavra de Deus. E isso não era 
permitido dentro do São Pedro, ao contrário do que acontecia, por 
exemplo, na Santa Casa de Misericórdia (PARKER,2012, pág. 36) 
 

O uso da fé na tentativa de cura dos doentes era um exercício 
imprescindível para as enfermeiras religiosas, que possivelmente 
consideravam os conselhos dirigidos aos pacientes como prática de 
fé. Nos textos publicados no boletim Unitas, fica claro que entre as 
práticas das religiosas com os pacientes estavam os conselhos, a 
escuta constante e as instruções morais. Referente ao 

 
6  Segundo Parker (2012), o restante do regulamento atribuía as irmãs da Santa Casa de Misericórdia 
de Porto Alegre a incumbência de elaborar um regimento interno, com as mesmas características do 
Hospício de Pedro II do Rio de Janeiro. Além disso, o regulamento atribua à Irmã Superiora da Santa 
Casa a permissão de aceitar empregados para residir no Hospital São Pedro e concedia a direção dos 
setores de enfermaria, além da responsabilidade de cuidar do serviço econômico.  
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comportamento das irmãs dentro dos hospitais, o boletim Unitas, 
em 1921 menciona que trabalhavam “com amabilidade immutavel 
no rosto e nos lábios compaixão sincera no coração, fazem o possível 
e tentam o impossível para minorar os soffrimentos dos doentes.” 
(Unitas, 1921, pág. 204). Esse comportamento deve-se ao fato da 
igreja encarar o alivio dos doentes como exercício de paciência e 
caridade (Dillmann, 2013).  

Não apenas os hospitais sofrem com as disputas de poder 
entre Igreja e Estado. No final do século XIX, outras instituições que 
prestavam serviços para a comunidade passam a ser cobiçados pelos 
governantes.  

Notamos esse contexto por meio do texto de Maria Aparecida 
Borges de Barros Rocha (2011), sobre a secularização dos cemitérios da 
cidade de Cuiabá e a atuação da igreja católica sobre essa questão, 
utilizando-se de cartas pastorais e outros documentos relacionados à 
atuação de dois bispos. A autora considera que foi imprescindível o 
perfil conciliador do Arcebispo, pois com esse perfil foi possível fazer 
acordos para instituir a regulamentação dos Cemitérios da cidade de 
Cuiabá que estavam sob administração municipal, que “dessa forma 
reconhecerá a secularização dos cemitérios da cidade e aceitará a 
circunscrição religiosa à capela dos Cemitérios” (2011, pág. 2). 

Para Rocha (2011), referentes aos cemitérios, o processo de 
secularização pode ser entendido como fragmento de um projeto 
político, que tentaria desmobilizar a Igreja, além das Irmandades 
Religiosas e outras associações envolvidas. Dessa forma, poderíamos 
compreender esse processo como forma de transferir espaço de 
grande impacto ideológico para o Estado. 

Assim, como Rocha (2011), o processo de laicização da 
enfermagem em hospitais e transferência da administração das 
religiosas para o Estado, como forma de ‘manobra ideológica’ 
também foi mencionado por outros autores: “assim, a substituição 
das irmãs de caridade por enfermeiras leigas não se fez por uma 
preocupação com a melhoria da assistência de enfermagem ao louco 
e sim por injunções político-ideológicas” (BARREIRA et. al, 2015). 
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Importante destacar que, nesse período, se instalou um 
impasse na psiquiatria dentro do São Pedro: muitas religiosas 
exerciam o ofício sem a detenção do conhecimento teórico e formal, 
porém tinham prática com o cuidado diário e dominavam a situação 
cotidiana devido o contato presente com os pacientes. Diferente das 
irmãs, os médicos formados na faculdade e especializados na 
psiquiatria, se dirigiam aos pacientes sem os conhecer direito, 
apenas restringido a relação ‘médico-paciente’ ao descrever 
medicamentos e tratamentos, como os eletrochoques e as 
insulinoterapias. Contudo, no momento de ‘dar alta’ a um paciente, 
os psiquiatras necessitavam conversar com as irmãs para 
estabelecer o histórico de comportamento de um determinado 
paciente. Que segundo Barreira:  

 
O cuidado do doente caracterizava-se essencialmente por um 
discurso de cunho religioso – caritativo e pela falta de preocupação 
com um respaldo científico. Essa situação, ao afetar a autonomia 
profissional médica, prejudicava a assistência prestada e impedia 
a geração de conhecimentos sobre as doenças, especialmente a 
loucura. (BARREIRA et. al.2015, p. 225) 
 

Contudo, provavelmente houve negociações por parte das 
irmãs, para poderem ser também detentoras do saber cientifico, já 
que em 1991, as Irmãs passaram a tomar conta da farmácia, sendo 
reconhecida a boa reputação do serviço das duas freiras 
encarregadas pelos médicos.  

Possivelmente, a resistência as Irmãs de São José no Hospital 
São Pedro é devido a urgência de comprovar a cientificidade do 
tratamento aos alienados perante demais especialistas da área 
médica e a sociedade o que provavelmente gerou conflito com a 
presença da religião dentro do estabelecimento, como apontado por 
Marcelo Xavier Parker (2012, p. 56) “institucionalizar uma religião 
no hospício poderia significar dividir um poder a muito custo 
conquistado”. Que segundo Luiza Maria de Assunção:  
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Na medida em que a ciência médica não dá respostas suficientes à 
questão do sofrimento, ela deixa em aberto uma questão que é 
elementar na concepção do enfermo: “Por que eu estou doente? 
[...] Sob essa perspectiva, a religião pode possibilitar que o 
enfermo resgate a questão do sentido último, da razão pela qual 
uma determinada enfermidade recaiu sobre ele e não sobre uma 
outra pessoa (ASSUNÇÃO, 2009, p. 126).  
 

Segundo a citação de Assunção, percebesse que haviam 
compreensão sobre a importância do diálogo da fé com a medicina 
e que ambas deveriam trabalhar juntas. No texto ‘falar e calar’ 
publicado na Unitas em abril de 1921 cita que,  

 
ao passo que uma Irmã calma e discreta, captiva rápida e 
facilmente a confiança dos doentes. E obtida esta, pouco lhe 
custará sujeitar o doente ás prescripções medicas e minorar-lhe 
muitas vezes as dores. Pois é este um dos deveres da Irmã de 
Caridade, consolar os doentes. Uma palavra de consolação em 
momento opportuno é como um balsamo refrigerante para a 
ferida (UNITAS, 1921, p. 124).  
  

No texto publicado na Unitas recomenda-se uma determinada 
postura as religiosas no tratamento aos pacientes e que tem o intuito 
de prestar atendimento terapêutico. Lembremos que os psiquiatras 
nesse período não eram ainda detentores do conhecimento de 
terapias e praticas que atualmente são do campo de saber da 
psicologia. Porém, notamos que nesse período as religiosas tentam 
travar diálogos com os pacientes, para que diminuíssem os 
problemas emocionais desses.  

 Segundo Dillmann (2013, p. 9) “o sofrimento do enfermo nos 
últimos momentos de vida não era em função da morte em si, mas 
do processo da doença”. Ou seja, além da manutenção da vida, os 
religiosos estavam interessados em trazer serenidade para o 
paciente na hora da dor ou da morte. O texto publicado na Unitas 
(1921) transcorre falando sobre o cuidado do doente pelas religiosas. 
Destaca a visão altruísta da Igreja ao relatar o envolvimento das 
religiosas no tratamento dos alienados e demais necessitados:  
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Reflectem como poderiam alegrar os doentes, sempre 
conservando no rosto a expressão de profunda compaixão e suava 
amabilidade. Tudo se faz baixinho, com a máxima consideração 
para com os doentes.  
Pensamentos invejosos não os há nesses corações de ouro, só 
pensamentos de caridade. Quantas vezes os doentes desejariam 
agradecer-lhes, alegral-as, mostrar-lhes quanto bem ellas fazem, mas 
nada acceitam, nem mesmo um doce, uma flor (UNITAS, 1921, p. 204)   
 

Notamos que os boletins eclesiásticos eram escritos em prol 
da Igreja e consequentemente escreviam com o objetivo de apoiar 
os conflitos e decisões que norteavam as congregações. Contudo, 
não podemos desconsiderar que as religiosas atuavam na saúde e 
ensino como missão confiada a elas. Como podemos ver nesse 
trecho de outro texto da Unitas, intitulado ‘O serviço dos doentes, 
um meio de santificação propria’, publicado em abril de 1921: 

 
Para enfermeiras compenetradas de intenções tão sérias, os deveres 
de estado não significam, por certo, um perigo de baixa moral: antes, 
pelo contrario, serão uma fonte perenne e inexgottavel de graças e 
merecimentos. Por meio das obras de misericórdia, á cabeceira dos 
doentes, é que farão largos passos na senda da perfeição, e muito 
contribuirão para a santificação da propria alma.  
Achar a propria santificação no serviço e por meio do serviço 
prestado aos doentes: esta verdade tão importante quão 
consoladora queremos elucidar um pouco, demonstrando que as 
obras de misericórdia, praticadas no espirito do christianismo, são 
um meio efficaz: 1º de satisfazer a Deus pelos próprios peccados: 
2º de alcançar virtudes positivas (UNITAS, 1921, p. 123-124)  
 

Verificamos na citação acima que as irmãs deveriam sentir 
satisfação no serviço prestado aos doentes, por contribuir para a 
santificação da própria alma. Não há dúvidas que devido serviço 
árduo aos alienados e principalmente devido à superlotação e 
escassez de remédios, as irmãs da Congregação faziam grande 
esforço para manter-se equilibradas e calmas.  



162 | Migrações, Educação e Desenvolvimento: volume 3 
 

A Irmã Paulina que foi entrevistada por Parker (2012) 
comentou que rezava para não ser enviada para o Hospital São 
Pedro, pois sabia do trabalho difícil exercido pelas irmãs com os 
alienados. Contudo, após ser enviada de Garibaldi para Porto Alegre, 
sentiu-se confortável na Instituição e trabalhou ali por muitos anos, 
como podemos ver pela fala de Paulina:  

 
‘que bom, agora eu não preciso rezar mais para não vir, estou aqui 
e acabou’. E sabe que eu gostei? Comecei a sentir amor, gostei 
daqui, doentes que não falavam a gente conseguia fazer eles falar 
de novo, doentes que não se relacionavam... Isso tudo me dava vida 
(PAULINA, Irmã. Entrevista concedida a Marcelo Parker em 8 de 
outubro de 2010).   
 

Segundo Mauro Dillmann (2013, p.7), reconhecer a morte 
necessitava de “perspicácia, calma e segurança. Os últimos 
tratamentos dispensados ao enfermo exigiam práticas e não muitas 
perguntas”. Por isso era recomendado às freiras, para que falasse 
apenas o necessário, que fossem discretas e obtivessem silêncio 
quando preciso, por exemplo, ao lado do moribundo. Como 
podemos citar nesse trecho de um dos textos publicado na Unitas 
em maio de 1921, intitulado ‘falar e calar’: 

 
E é geralmente da Irmã - enfermeira que os doentes de boa 
vontade e com gratidão acceitam animação e conforto. Conforme 
as circumstancias, a Irmã então aproveitará o ensejo de insinuar 
discretamente a recepção dos sacramentos, e nada negligenciará 
para assegurar a salvação eterna do doente. 
Deve a Irmã falar quando dá ao medico as necessárias informações. 
Sejam ellas claras, precisas e verdadeiras. Deve ser escrupulosa nas 
notas e tomar. Si tiver de mandar noticias aos parentes do 
enfermo, faça-o em palavras concisas e caridosas,sem sentar em 
pormenores. Cumpre tambem evitar a pretensão de querer 
predizer a marcha ou o desfecho da doença. Quando é a estranhos 
que a Irmã fala, deve ser mais reservada ainda, e contente-se com 
dar informações geraes.  
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Além da questão do silêncio recomendado as religiosas, 
também recomendava a elas a colaboração com os médicos ao 
transmitir a eles as informações necessárias sobre os pacientes e 
deveriam tomar certos cuidados ao passar informações aos 
familiares. Da mesma forma, recomendava-se para evitar explicar 
sobre os desfechos da doença. Possivelmente, as autoridades 
eclesiásticas percebiam as relações frágeis a serem preservadas 
entre as religiosas e os médicos.  

Contudo, segundo Parker (2012) o número de religiosas 
cresceu muito dentro do Hospital São Pedro que, além disso, 
celebrações com a presença de padres capuchinhos e demais 
autoridades eclesiásticas, como o arcebispo de Porto Alegre 
ocorreram nos aposentos do Hospital São Pedro. “Em 1926 foram 
construídas a clausura e uma nova capela, e três anos após as Irmãs 
assumiram definitivamente a administração interna do então 
Hospital São Pedro” (PARKER, 2012, p.59).  

As Irmãs de São José no Hospital São Pedro não escaparam 
das denúncias contra o poder religioso dentro das Instituições de 
saúde. Possivelmente, como parte de uma estratégia da medicina de 
consolidação de poder ou de fato havia conflitos cotidianos. Como 
podemos ver por esse trecho do texto publicado na Unitas em junho 
de 1921 as tentativas de tirar as irmãs das congregações dos 
hospitais eram constantes: 

 
Deixem ás nobres, desinteressadas Irmãs de Caridade o seu logar, 
ainda pela heroica dedicação com que zelam pela felicidade do 
próximo formem um contraste singular com as máximas modernas. 
A todos que estão reclamando o afastamento das religiosas, eu desejo 
uns dias de doença e tratamento neste nosso hospital. Aposto que 
depois haviam de empregar toda a sua influencia para conservar as 
Irmãs no seu posto, para consolo e edificação tanto dos doentes como 
dos que gozam de saúde (UNITAS, 1921, p. 205). 
 

Conforme apontado no texto do boletim, a população em geral 
não concordava com a saída das Irmãs das Congregações dos 
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estabelecimentos de saúde o que transparece que o problema maior 
não era o tratamento com o paciente, já que possivelmente, não 
haviam funcionários em abundância, mas a questão da difusão e 
consolidação do conhecimento médico. Segundo Peres (et. al., 2013) 
a obediência das religiosas eram sempre louvados nos discursos de 
médicos e diretores, entretanto, seus saberes sobre a prática da 
enfermagem eram desvalorizados e questionados porque 
transparecia o saber como materialidade e prática, mas que 
deveriam ser vistas como frutos da teoria e da ciência.  

Além disso, nos relatórios de Godoy (1955) foi mencionado 
que a relação cotidiana entre as irmãs com os médicos psiquiátricos 
não eram tão harmoniosas, devido aos conflitos sobre quem deveria 
dar ordens e coordenar a instituição. Talvez, muito dos conflitos 
ocorreram devido o processo de consolidação da Escola de 
Enfermagem, que, segundo as psiquiatras, as irmãs tentaram de 
forma silenciosa desvalorizar o trabalho da Escola (PARKER, 2012, 
p. 93). Contudo, não se referiam de forma aberta contra a Escola, o 
que deixa margens para dúvidas para o posicionamento das irmãs.  

Sobre as dúvidas sobre o posicionamento das irmãs de São 
José, podemos ter indícios por meio da análise dos textos publicados 
no boletim Unitas. Que algumas vezes, cita o papel das enfermeiras 
religiosas como atividades diferentes das exercidas pelo médicos, 
como podemos ver nos trechos a seguir, do texto intitulado ‘Notas 
de Psychiatria Pastoral’ publicado em 09 de fevereiro de 1915 no 
boletim da Unitas: 

 
Cura da hysteria. Deve-se recorrer aos medicos e á theologia 
moral. O confessor ou o sacerdote procure ganhar a confiança 
illimitada e a obediência da pessoa hysterica: e uma vez que a 
domine, com toda a paciência, prudência e firmeza procure afastar 
a hysteria: aconselhe distracções, recreios honestos, não permitta 
muitos exercícios de piedade e de mortificação: ordene obras de 
misericórdia e de caridade. Assim, procedendo pouco a pouco 
desapparecerá a hysteria ou pelo menos se tornará mais toleravel 
(UNITAS, 1915, p. 41).  
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O trecho do texto ‘Notas de Psychiatria Pastoral’ relata que a 
‘hysteria’, que naquele período era considerada como doença, 
deveria ser tratada tanto pelos médicos como aqueles detentores da 
‘theologia moral’, ou seja, os religiosos. O texto deixa claro, que pelo 
menos refente a ‘hysteria’, as tarefas dos religiosos deveria ser de 
ordem moral e terapêutico. Segundo Dillmann (2013, p.3) no século 
XX a Igreja, longe de negar o auxílio espiritual para aqueles que se 
aproximavam da morte, passa a refletir sobre os aspectos 
fisiológicos da morte, na tentativa de dialogar com os avanços que 
se impunham no campo da medicina.  

 Entre os indícios que a relação das irmãs não fosse apenas 
conflituosas com a direção do Hospital São Pedro está o fato da 
criação do Sanatório São José, que foi criado por Jacintho Godoy 
após sugestão da Superiora das irmãs que atuavam no Hospital, a 
francesa Françoise de Salles. Nos três primeiros anos do Sanatório 
São José atuaram as irmãs Carlistas, que segundo o próprio Jacintho 
Godoy em seu relatório menciona que a decisão de passar a 
administração para outra congregação foi para evitar falatórios 
sobre o possível favorecimento da Congregação São José em 
administrações hospitales. Porem, após os três primeiros anos do 
Sanatório, as Irmãs de São José assumem a administração.  

Além disso, após 1937, no Hospital São Pedro ocorreu a 
criação do Serviço de Profilaxia Mental, chamado Serviço aberto, 
Serviço de Assistência social Psiquiátrica, além da Escola de 
Enfermagem (PARKER, 2012). Não penas na década de 30, as irmãs 
de São José de Chambery lidavam com os setores de ensino da 
Medicina dentro do São Pedro, desde o primeiro ano de 
estabelecimento delas como enfermeiras. Em 1908, junto com a 
chegada das irmãs, o estabelecimento passou a sediar a disciplina de 
Clínica e Psiquiátrica da Faculdade de Medicina.   
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Considerações finais: 
 

Os textos publicados no Boletim Eclesiástico Unitas, são muito 
ricos devido a diversidades de temas mencionados nos ser 
exemplares. O presente artigo analisou os textos publicados entre 
1913 a 1921 para compreender, por meio de vestígios e sinais, como 
era estabelecida a relação das Irmãs da Congregação de São José de 
Chambery com os médicos psiquiátricos atuantes no São Pedro. 

 Verificamos que nesse período as Irmãs de São José atuavam 
como enfermeiras no Hospital para alienados situado em Porto 
Alegre –RS e não escaparam de sofrer as mudanças administrativas 
que vinham ocorrendo nos hospitais desde a proclamação da 
República e o processo de separação entre Estado e Igreja.  O 
Hospital São Pedro (atualmente chamado de Hospital Psiquiátrico 
São Pedro) não foi  a primeira instituição para alienados onde as 
Irmãs da Congregação de São José atuaram, outro grupo situado em 
Curitiba atuavam no Hospício Nossa Senhora da Luz no Paraná.  

A prática do trabalho de religiosas em hospitais foi comum até 
as primeiras décadas de 1900. Devido ao processo de cientifização e 
consolidação dos saberes médicos e psiquiátricos intensificou os 
conflitos entre médicos e religiosas. No Rio de Janeiro, onde já existia 
a faculdade de medicina, os conflitos entre o Hospício de Pedro II 
com as religiosas foram mais intensos, que comparado aos conflitos 
entre o Hospital São Pedro e as irmãs de São José.  

Contudo, as Irmãs de São José passaram por atritos com os 
diretores do São Pedro, mas conseguiram manter-se trabalhando na 
Instituição até meados da década de 1970. As irmãs trabalhavam-
nos diversos setores do Hospital, e principalmente no atendimento 
dos pacientes alienados. Como o hospital está sempre com excesso 
de pacientes e com poucos funcionários, a ajuda das irmãs de São 
José foi essencial para o bom funcionamento da instituição.  

Além desses conflitos entre os detentores do saber médico com 
as congregações, os textos publicados no Unitas revelam como as 
religiosas deveriam se comportar no cuidado com os pacientes e como 
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deveriam colaborar com os médicos em detrimento dos alienados. Os 
textos apontam de entre os anos de 1915 a 1921 a Igreja tinha clareza 
sobre suas atividades dentro do Hospital e admitia que a cura das 
doenças devesse ser prescrita pelos médicos das instituições.  

Percebemos um forte perfil terapêutico no serviço prestado 
pelas irmãs como enfermeiras, sendo que elas se ocupavam em 
conversar, dar atenção e alimentação para os pacientes. 
Diferentemente, dos médicos que não tinham tempo, ou talvez, não 
quisessem manter contato pessoal com os pacientes. Devido essa 
distinção de perfis no atendimento, acabou-se criando uma 
dependência entre os médicos e as religiosas no momento de avaliar 
se um determinado paciente estava apto a ter alta.  

Vimos que, possivelmente, existiam os conflitos entre médicos e 
religiosas, mas precisamente em relação ao Hospital São Pedro, 
negociações e uma relação respeitosa eram mantidos entre os diretores 
e a Congregação de São José. Isso pode ser percebido devido às várias 
mudanças, como a criação da Escola de Enfermagem ao longo dos anos 
em que as irmãs trabalharam como enfermeiras. Da mesma forma, 
posteriormente foi criado o Sanatório São José pelo direitor Jacintho 
Godoy, mas por meio da sugestão das irmãs da congregação que 
posteriormente tornaram-se parte da administração.  

 O presente trabalho tem o intuito de contribuir com a história 
da saúde e dialogar com os trabalhos já existentes sobre a atuação 
das congregações nas instituições hospitalares brasileiras. Existem 
poucas produções acadêmicas sobre o assunto apontado nesse 
artigo, porém as fontes, como a Unitas, mostra uma gama de 
assuntos que podem ser ainda analisados pelos pesquisadores.  
 
Fontes: 
 
Cúria Metropolitana de Porto Alegre, Boletim Eclesiástico Unitas, nº 05, ano VIII, 

maio 1921, p.169 - 172. Falar e calar.  
 
Cúria Metropolitana de Porto Alegre, Boletim Eclesiástico Unitas, nº 11, ano VII, 

novembro 1920, p. 247 – 248. Conselhos aos nervosos.  
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Cúria Metropolitana de Porto Alegre, Boletim Eclesiástico Unitas, nº 3, ano II, 

agosto 1915, p. 40 – 41. Notas de Psychiatria Pastoral.  
 
Cúria Metropolitana de Porto Alegre, Boletim Eclesiástico Unitas, nº 4, ano VIII, 

abril 1921, p. 123 - 126. O Serviço dos doentes, um meio de santificação 
propria.   

 
Cúria Metropolitana de Porto Alegre, Boletim Eclesiástico Unitas, nº6 , ano VIII,  

junho 1921, p. 204 – 205. Louvor ás religiosas catholicas.  
 
Cúria Metropolitana de Porto Alegre, Boletim Eclesiástico Unitas, nº6 , ano VIII, 

junho 1921, p. 205. Noticias diversas. Regresso da Rev. ª Madre Provincial 
de São José. 
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Trajetórias, modalidades de inserção 
religiosa e carreiras culturais: 

as imbricações entre o luteranismo e 
a prática do folclore “alemão” no Brasil 1 

 
Lucas Voigt 2 

 
 
Introdução 
 

Os estudos sobre trajetórias sociais têm despertado um 
interesse renovado e crescente no âmbito das ciências sociais3. 
Trajetória, no sentido canônico atribuído por Pierre Bourdieu 
(BOURDIEU, 2006), pode ser compreendida como o conjunto de 
posições objetivas e tomadas de posição de um agente no decorrer 
do tempo, definindo sua biografia social. A análise das trajetórias, 
muitas vezes associada ao uso da prosopografia (STONE, 2011) – isto 
é, a análise das trajetórias e carreiras profissionais (ou “biografias 
coletivas”) de um agrupamento de agentes que integram e 
compõem um determinado espaço social e, portanto, possuem 

 
1 O presente artigo apresenta alguns resultados da dissertação de mestrado elaborada pelo autor, 
intitulada “O espaço de práticas do folclore “alemão” autêntico no Brasil: Um estudo de sociologia da 
cultura e das elites” (VOIGT, 2018). A pesquisa teve o apoio do CNPq, mediante a concessão de uma 
bolsa de mestrado.  
2 Sociólogo e Mestre em Sociologia Política (UFSC), Doutorando em Sociologia (UFRGS). Bolsista 
CAPES. E-mail: lucas_3106@hotmail.com. Porto Alegre, Rio Grande do Sul, Brasil. 
3 De acordo com Reis e Barreira (2018), ainda que os termos “trajetória” e “biografia” sejam 
empregados de modo alusivo e com distintas conotações, em variados contextos disciplinares, campos 
de estudo e perspectivas teóricas, a concepção de trajetória subjacente à sociologia de Pierre Bourdieu 
mostra-se dominante no contexto brasileiro.  
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trajetórias similares ou relacionadas –, têm se mostrado 
notavelmente profícua nos estudos das elites e dos grupos 
dominantes. No contexto da Sociologia das Elites, podemos 
mencionar, de modo exemplar, estudos acerca das trajetórias de 
elites religiosas (SEIDL, 2009, 2007), artísticas ou culturais 
(MICELI, 1977), políticas (CANÊDO, 2013), e intelectuais ou 
acadêmicas (MUÑOZ, 2013). 

A análise sociológica das trajetórias possibilita lançar luz 
acerca dos condicionantes sociais das ações – isto é, das 
possibilidades de ação – dos agentes sociais, das lógicas sociais 
constitutivas dos espaços em que os agentes desenvolvem sua 
experiência social, bem como da estrutura de posições objetivas e de 
relações sociais entre os agentes, que determina as tomadas de 
posição, as modalidades de inserção dos agentes e o 
desenvolvimento de suas carreiras profissionais – isto é, 
determinam, grosso modo, suas trajetórias.  

Este artigo tem por objetivo analisar a trajetória de dois 
agentes com atuação destacada no espaço de práticas do folclore 
“alemão” no Brasil, Theodor (Theo) Kleine (1917-1999) e Beno 
Heumann (1944-). Compreende-se o “espaço de práticas” do folclore 
alemão como um microcosmo social, estruturado e hierarquizado, 
composto por um conjunto de agentes individuais e institucionais 
engajados com a prática de um folclore “alemão” dotado de 
“autenticidade” – isto é, voltados à prática da dança folclórica e à 
utilização de trajes típicos “autênticos” e historicamente 
“fidedignos”. Em tal espaço de práticas, verifica-se a existência de 
uma “elite cultural folclorista”, isto é, de um conjunto de agentes 
que ocupam as principais posições no espaço, definindo os critérios 
de “autenticidade” do folclore “alemão” e legitimando essa prática 
cultural. (VOIGT, 2018).  

Theodor Kleine e Beno Heumann tiveram uma atuação 
central para a formação e a constituição do espaço do folclore 
“alemão” no Brasil, sendo responsáveis pela fundação de instituições 
promotoras de folclore, tendo ocupado posições diretivas em tais 
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entidades, além de terem proporcionado a formação e a 
especialização de uma vasta gama de “lideranças de folclore”. As 
trajetórias de tais agentes culminaram no desenvolvimento de 
“carreiras culturais” e na profissionalização no âmbito de atuação 
com a “cultura germânica”.  

Neste artigo, sustento o argumento de que a análise das 
trajetórias de Kleine e Heumann nos possibilita a elucidação de 
elementos centrais acerca da constituição histórica, da lógica e da 
estrutura do espaço de práticas do folclore “alemão” no Brasil. De 
modo específico, tais trajetórias são profícuas para a explicitação de 
um ponto chave para a compreensão das práticas do folclore 
“alemão” no Brasil: as imbricações do folclore com o luteranismo, 
que se expressa na própria relação entre as modalidades de inserção 
religiosa verificadas na trajetória dos agentes e o desenvolvimento a 
posteriori de suas carreiras no universo da cultura germânica.  

 
Theodor Kleine e a gênese de entidades promotoras de folclore 

 
Theodor Kleine nasceu em Blumenau (SC) em 1917, e faleceu 

na Alemanha em 1999. Em 1931 dirigiu-se a São Leopoldo (RS), para 
estudar no antigo Instituto Pré-Teológico (IPT), ligado à Igreja 
Luterana, escola que oferecia os cursos ginasial e colegial4. No 
Instituto, durante a adolescência, conheceu sua futura esposa, 
Marie-Agnes, que ingressou no IPT em 1932. A família de Marie-
Agnes transferiu-se para a Alemanha em 1935, mesmo ano em que 
Theo Kleine mudou-se para Berlim, para estudar jornalismo. Para 
se sustentar, Theo Kleine começou a trabalhar na Verein für das 
Deutschtum im Ausland (VDA – em tradução livre, “Associação para 
a Germanidade no Exterior”). Seu chefe imediato era um oficial da 
Schutzstafflel (SS), que o pressionou para adentrar na SS e se filiar 
ao NSDAP.  

 
4 Fundado em 1921, tratava-se de um colégio propedêutico para futuros pastores. Para mais detalhes, 
ver Lehnen (1995).  
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Como é enfatizado pela memória familiar, Kleine nunca se 
filiou ao partido nazista. Em 1942, com o contexto da Alemanha 
envolta na Segunda Guerra Mundial, Theo Kleine foi pressionado e 
teve que se naturalizar alemão, e logo depois foi convocado para 
servir na Wehrmacht. De acordo com Gerhard Kleine – filho de 
Theodor –, foi uma escolha consciente de seu pai não se filar a SS ou 
a Sturmabteilung (SA), as tropas partidárias do III Reich, visto que 
tais tropas eram completamente nazificadas. Ainda segundo 
Gerhard, Theo Kleine se recusou a servir no front italiano, onde 
soldados da Força Expedicionária Brasileira (FEB) integravam os 
contingentes dos Aliados, tendo se recusado a lutar contra 
“compatriotas”. Deste modo, Kleine foi destacado para servir no 
front russo, onde foi ferido na perna. Após o fim da guerra e a 
derrota da Alemanha, foi aprisionado pelos americanos, tendo sido 
libertado em 1946.  

As informações sobre a história de vida de Theo Kleine 
apresentadas acima se baseiam especialmente no documentário O 
Soldado Kleine, produzido pela emissora RBS/RS, exibido em 
07/08/20105. O breve documentário dirigido por Marta Biavaschi, 
com consultoria do historiador René Gertz, justapõe trechos de 
entrevistas com o filho de Theo Kleine, Gerhard Kleine, e com a 
esposa de Theo, Marie-Agnes, a comentários e uma contextualização 
histórica de Gertz, além de imagens históricas da Alemanha do III 
Reich e uma dramatização sobre as experiências de Theo durante o 
período da guerra. O documentário faz parte de uma série da 
emissora intitulada Guerra e Paz, que tematiza a questão da 
Segunda Guerra Mundial. 

Esse documentário foi apresentado ao presente pesquisador 
durante a entrevista que realizei com Gerhard6. Apesar da série de 

 
5 SOLDADO Kleine, O. Direção: Marta Biavaschi. Roteiro: Grace Luzzi. In: Série Guerra e Paz. Rio 
Grande do Sul: RBS TV, 2010. 15 min., color. Disponível em: <http://globotv.globo.com/rbs-rs/curtas-
gauchos-especiais-de-sabado/v/reveja-o-curta-o-soldado-kleine-da-serie-guerra-e-paz/2924102/>. 
Acesso em: 14 Set. 2016. 
6 KLEINE, Gerhard. Entrevista concedida a Lucas Voigt em 06/05/2016, Gramado – RS. 
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depoimentos Guerra e Paz ter por finalidade contar histórias sobre 
a Segunda Guerra Mundial, o investimento da família Kleine por 
meio de seus depoimentos é minimizar a atuação de Theo enquanto 
soldado do III Reich, ressaltando e exaltando seu papel enquanto 
fomentador da cultura alemã no Brasil. O Sr. Gerhard afirma, em 
um dos trechos do documentário: “O tempo de soldado mesmo, né? 
Na Alemanha, é... Foi muito curto. O que mais é... Destacou a vida do 
meu pai foi justamente esse trabalho cultural, não é? Em prol da da 
da, da cultura alemã, não é?”. Além disso, ao fim do documentário, 
Gerhard irá definir seu pai como “um legítimo Deutschbrasilianer”, 
isto é, um legítimo teuto-brasileiro, mobilizando uma construção 
identitária extremamente recorrente entre os imigrantes e 
descendentes de alemães e, sobretudo, salientando o papel e a 
atuação de Theo Kleine em prol da cultura alemã em território 
brasileiro.  

Em 1950, Theo Kleine retorna ao Brasil para lecionar no 
Instituto Pré-Teológico, a convite do pastor Hermann Gottlieb 
Dohms, presidente do Sínodo Riograndense e, posteriormente, da 
Federação Sinodal. Theo Kleine atuou como professor de alemão e 
de desenho – técnica em que possuía grande habilidade. Theo foi o 
último diretor do Instituto Pré-Teológico (1976-1977), que encerrou 
as atividades em 1977.  

Theo Kleine foi também o primeiro Secretário-Geral da 
Federação dos Centros Culturais 25 de Julho, em 1951, tendo 
permanecido no cargo até 1988, portanto, durante longos 37 anos. 
À frente da Federação, foi o grande articulador para a fundação da 
Associação Cultural Gramado (ACG) – Casa da Juventude, no ano de 
1965, “escola” de formação para lideranças dos Centros Culturais 25 
de Julho e que, posteriormente, se constituirá como o principal 
centro de formação de especialistas em danças folclóricas do país. 
Além disso, Kleine foi o diretor da entidade, entre 1965 e 1969. 
Ambas as instituições – a Federação dos Centros Culturais 25 de 
Julho e a ACG – ocupam, como veremos, papel chave na gênese da 
prática do folclore “alemão” no Brasil. 
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O professor Theo Kleine pode ser enquadrado no conjunto de 
membros da elite intelectual do grupo étnico alemão no Brasil, tendo 
exercido um papel de destaque na esfera da cultura no contexto rio-
grandense, especialmente na região do Vale do Rio dos Sinos. Kleine, 
além de contar com estadas no exterior no seu percurso de 
formação, possui produção escrita sobre um conjunto de temas 
relativos à “cultura alemã”. Foi possível encontrar uma produção 
textual esparsa e não muito volumosa de Kleine entre os anos de 
1950 e 19807, toda em alemão, a respeito de temas como a história 
da educação evangélica no Brasil, assimilação cultural e preservação 
da língua, e a ideia de teuto-brasilidade. 

 
A Federação dos Centros Culturais 25 de Julho e a Casa da 
Juventude 

 
Pouco tempo após o término do Estado Novo (1937-1945) e 

das campanhas de nacionalização, verificou-se um conjunto 
articulado de iniciativas, levadas a cabo pelas elites do grupo étnico 
alemão, para reestruturar as práticas ligadas à “germanidade” no 
Brasil. Tais práticas tinham por objetivo, simultaneamente, operar 
uma rearticulação e recomposição das elites do grupo étnico alemão 
no país. A primeira iniciativa e, possivelmente, a mais conhecida na 
literatura histórica, é o Comitê de Socorro à Europa Faminta (SEF), 
com atuação entre 1946 e 1949, em estados da região Sul e Sudeste 
do Brasil8. Tal entidade, articulada principalmente por agentes do 
clero católico e dos sínodos luteranos no Brasil, consistia em uma 
organização de ajuda humanitária à Alemanha e à Áustria que, após 
o fim da Segunda Guerra Mundial, foi responsável pelo envio de 

 
7 Ver, por exemplo, Kleine (1951).  
8 Outras iniciativas de recomposição das elites do grupo étnico alemão foram a reorganização da Igreja 
Luterana (GERTZ, 2013), a reinserção de alemães na política nas eleições de 1947 (GERTZ, 2013; 
WEBER, 2013), e a retomada dos festejos do 25 de Julho (WEBER, 2013). Tratarei de tais processos 
históricos em detalhes, em outro trabalho. 
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remessas de alimentos, vestimentas e medicamentos àqueles países 
(FERNANDES, 2005).  

O esforço de rearticulação das elites do grupo étnico alemão 
no Brasil, iniciado por meio do Comitê de Socorro à Europa Faminta, 
terá como consequência direta e imediata a fundação de um 
conjunto de instituições ligadas à promoção de práticas culturais 
alemãs em vários municípios do Sul e do Sudeste do Brasil, os 
chamados Centros Culturais 25 de Julho. Pode-se compreender a 
fundação dos Centros 25 de Julho como um esforço de 
institucionalização das práticas e das relações entre as lideranças 
étnicas alemãs gestadas no contexto do SEF.  

Os Centros Culturais 25 de Julho eram clubes de lazer e 
sociabilidade de elites locais, que promoviam atividades culturais, 
comunitárias e recreativas – tais como bailes, canto coral e teatro. 
Pode-se constatar a existência de algumas dezenas dessas entidades, 
principalmente – mas não exclusivamente – nos estados do Rio 
Grande do Sul e de Santa Catarina. A maior parte dessas entidades 
foi fundada na primeira metade da década de 1950. O primeiro 
Centro Cultural 25 de Julho de que se tem notícia é o de Porto Alegre, 
fundado em 1951. Esse Centro, conjuntamente ao Centro 25 de Julho 
de Blumenau – fundado em 1954 –, são as duas entidades mais 
expressivas e atuantes dentro do movimento.  

Em 1951, num esforço de integrar e federalizar os Centros 25 
de Julho, é criada a Federação dos Centros Culturais 25 de Julho. De 
acordo com o relato de Gerhard Kleine:  

 
Em 1951 o senhor 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, reuniram-se para 
fundar um órgão congregador dos centros culturais, a 
“FEDERAÇÃO DOS CENTROS CULTURAIS 25 DE JULHO”, cujo 
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primeiro presidente foi o sr. Leopoldo Petry e o Secretário Geral o 
prof. Theo Kleine, cargo que ocupou durante 37 anos. 9 
 

A Federação 25 de Julho, entidade de escopo nacional, tinha 
por finalidade congregar os Centros Culturais 25 de Julho – com 
atuação em âmbito municipal –, promovendo a intercomunicação 
entre os Centros, disseminando notícias através do jornal da 
entidade – o Mitteilungsblatt –, realizando a publicação de livros e 
textos, além de produzir subsídios às práticas culturais 
desenvolvidas nos Centros – como a elaboração de cartilhas para o 
canto coral. Ademais, os primeiros grupos de dança folclórica 
“alemã” terão origem no contexto do Movimento 25 de Julho. 10 

No III Congresso Nacional da Federação dos Centros Culturais 
25 de Julho, realizado em Curitiba em 1961, um dos eixos de 
discussão girou em torno da necessidade de formação de quadros 
para a atuação em prol da cultura alemã no Brasil, isto é, a formação 
de lideranças que pudessem atender as demandas dos Centros 
Culturais 25 de Julho e atuar nesses espaços por meio da promoção 
e fomento de atividades e práticas culturais.  

Para a formação dessas “jovens lideranças” engajadas na 
cultura alemã, foi postulada a necessidade de um espaço – uma 
“casa” – que pudesse receber os jovens e oferecer cursos de “cultura 
alemã”11. Assim, com o intuito de estabelecer uma escola de 
formação de quadros para os Centros Culturais 25 de Julho, a 
Federação concebe o projeto da “Casa da Juventude” (“Jugendheim”, 
em alemão) – algumas vezes referida como “Lar da Juventude” –, 
que passará a ser denominada mais tarde, oficialmente, como 
“Associação Cultural Gramado”. Como me relatou o Sr. Gerhard 
Kleine, o intuito da entidade era a formação de lideranças que 

 
9 Kleine (2008). 
10 Nos anos 1990, a Federação 25 de Julho transformou-se na Federação dos Centros de Cultura Alemã 
no Brasil (FECAB). A entidade existe até hoje.  
11 As informações apresentadas a seguir sobre a história de fundação da Casa da Juventude foram 
reconstituídas com base na entrevista citada com o Sr. Gerhard Kleine, em textos do próprio Gerhard 
(KLEINE, 2008, 2012), em textos de Denise Kleine (KLEINE, 2013), além de documentos e fotografias.  
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possuíssem domínio da língua alemã e competências em atividades 
culturais como a música, o canto coral e o teatro.  

Ficou a cargo de Theo Kleine – secretário-geral da Federação 
– a responsabilidade de planejamento e execução do projeto. Deste 
modo, Theo Kleine promove e coordena uma ampla articulação no 
seio do grupo étnico alemão, em prol da construção do centro de 
formação de lideranças do Movimento 25 de Julho. Em tal processo, 
Kleine obteve a doação de um terreno para a edificação da entidade, 
bem como os recursos econômicos e materiais para a construção do 
prédio e das instalações físicas da entidade. Em 1965, a “Associação 
Cultural Gramado” é oficialmente fundada, sendo inaugurada em 9 
de janeiro de 1966.  

A princípio, a Associação Cultural Gramado era controlada e 
apoiada pela Federação dos Centros Culturais 25 de Julho; o 
primeiro diretor da ACG, entre os anos de 1965 e 1969, foi, 
justamente, Theo Kleine, o secretário-geral da Federação. 
Paulatinamente, a ACG foi se autonomizando em relação à 
Federação e, décadas mais tarde, passou a assumir algumas das 
funções da Federação, como a estruturação e a federalização em 
âmbito nacional de agremiações de cultura alemã – como os grupos 
folclóricos –, além da produção de subsídios e material de referência 
para a prática da cultura alemã.  

Estiveram à frente da direção da Associação Cultural 
Gramado: de 1965 a 1969, Theo Kleine e sua esposa Marie-Agnes 
Kleine; em 1970, o casal de alemães Mersch (ele professor de 
“germanística” e ela professora de educação física) e o casal de teuto-
brasileiros Beno e Eredi Heumann (do qual tratarei a seguir); de 
1971 a 2000, o filho de Theo, Gerhard Kleine, e sua esposa Ruth 
Kleine; de 2000 até os dias atuais o filho de Gerhard, Dieter Kleine, 
que fora auxiliado na direção da Casa durante alguns anos por sua 
esposa, a historiadora Denise Kleine. 

Pouco tempo após a inauguração da ACG, em 1966, têm início 
os primeiros cursos promovidos pela entidade. Nos primeiros anos 
de existência, a formação ofertada pela Casa da Juventude 
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constituía-se de cursos para professores de alemão, cursos de língua 
alemã, cursos para professoras / monitoras de jardim de infância 
(“jardineiras”) e os cursos de Jugendleiter (“lideranças jovens”), 
destinados à formação de jovens para atuação e coordenação de 
atividades culturais focadas e direcionadas à juventude. Por meio de 
tais cursos, visava-se transmitir e inculcar habilidades e 
competências culturais que pudessem contribuir para o fomento e a 
disseminação de práticas ligadas à “cultura alemã”, no contexto dos 
Centros Culturais 25 de Julho. 

Um dos cursos mais expressivos promovidos pela entidade e, 
certamente, o curso mais importante para a prática do folclore que 
será gestada posteriormente, é o curso de Jugendleiter, que visava à 
formação de dirigentes de grupos de jovens. Embora o curso não 
possuísse conotação religiosa, sua lógica era bastante semelhante à 
estrutura e às atividades executadas por grupos de jovens da Igreja 
Luterana. Tal assertiva faz bastante sentido se considerarmos que o 
diretor da entidade, Theo Kleine – que também ministrava aulas na 
ACG –, era vinculado a tal confissão religiosa e atuava como 
professor na formação de jovens em um colégio luterano, o Instituto 
Pré-Teológico. Alguns dos quadros recrutados para a realização 
desses cursos possuíam atuação na esfera religiosa, com destaque à 
juventude evangélica. De modo geral, os jovens eram recrutados nos 
Centros 25 de Julho e por meio das redes de sociabilidade de 
membros destacados de tais entidades, com destaque especial aos 
círculos da Igreja Luterana.  

As primeiras edições do curso de Jugendleiter foram 
coordenadas pelo alemão Elmar Götz, ligado à Igreja Luterana, que 
atuou por três anos na Casa da Juventude (1967-1969). O currículo 
dos cursos era composto por uma gama variada de atividades: 
alemão, canto, música, Laienspiel (modalidade de teatro), atividades 
manuais e artesanais, culinária e, em modo incipiente, dança 
folclórica. Tratava-se de um conjunto amplo de atividades culturais 
que compunham uma concepção abrangente de “cultura alemã”.  
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Beno Heumann e a sistematização da prática do folclore 
“alemão” no Brasil 

 
Um dos principais fomentadores da prática da dança 

folclórica “alemã” no Brasil foi Beno Heumann, que atuou na direção 
da Casa da Juventude em 1970. O Sr. Heumann foi um dos primeiros 
alunos do curso de Jugendleiter promovido pela Casa da Juventude 
e, posteriormente, terá atuação como instrutor nos cursos 
promovidos pela entidade. Beno foi ainda um dos grandes 
entusiastas da fundação do Departamento de Danças da Casa da 
Juventude, em 1991. 

Beno Edmundo Heumann nasceu em Erechim (RS) em 13 de 
maio de 1944 e reside, desde 1985, na cidade de Nova Petrópolis 
(RS)12. Seu pai era alemão e atuava como missionário da Igreja 
Luterana. Segundo o relato do Sr. Heumann, em 1938 seu pai foi 
transferido da Índia para o Brasil, para atuação missionária. O pai 
de Beno era musicista (trombonista), coordenando atividades 
ligadas à música e ao canto coral na igreja, com ênfase em música 
religiosa e música folclórica. Beno fala textualmente que seu pai 
“fazia folclore” alemão, constituindo-se assim como um dos 
pioneiros dessa atividade no Brasil.  

Desde muito cedo, ainda quando criança, Beno herdou de seu 
pai a habilidade na música. Segundo me relatou, aos nove anos de 
idade já tocava trompete, passando posteriormente a outros 
instrumentos. Deste modo, as atividades relacionadas à música 
religiosa e à música folclórica – prática herdada e influenciada 
diretamente por seu pai – serão centrais para a geração das 
disposições de Beno para a dança folclórica, prática que definirá sua 
trajetória nos anos seguintes. 

O Sr. Heumann se formou em educação artística, com ênfase 
em música, na extinta Faculdade Palestrina – uma das principais 
escolas de educação musical no Rio Grande do Sul. No segundo 

 
12 HEUMANN, Beno. Entrevista concedida a Lucas Voigt em 08/05/2016, Nova Petrópolis – RS. 
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semestre de 1967, após uma estada de alguns anos na Alemanha, 
Beno se dirige a Gramado, para participar de uma das primeiras 
edições do recém-criado curso de Jugendleiter, voltado para a 
formação de lideranças de grupos de jovens. Durante o curso, Beno 
irá conhecer sua esposa, Eredi (Frau) Heumann.  

Após a participação no curso de Jugendleiter, Beno e Eredi 
realizam um intercâmbio de um ano na Alemanha. Segundo o Sr. 
Heumann, sua estada na Alemanha direcionou-se à realização de um 
curso de “folclore”, com ênfase em música folclórica. Sua mobilidade 
foi possibilitada por meio da Christliches Jugenddorfwerk 
Deutschlands (CJD), organização vinculada à Igreja Evangélica 
Alemã (Evangelischen Kirche in Deutschland – EKD), que executa 
um trabalho social direcionado à juventude e oferece incentivo 
educacional para os jovens. Esse intercâmbio foi possibilitado 
também por Theo Kleine e pela ACG, visto que Beno tivera uma 
atuação destacada no curso de Jugendleiter. Deste modo, a 
especialização na Alemanha visava propiciar formação e fornecer 
subsídios para que Beno Heumann atuasse posteriormente como 
instrutor nos cursos promovidos pela Casa da Juventude.  

Em 1969, ao retornar ao Brasil, Beno é convidado por Theo 
Kleine para substituir o professor Elmar Götz, coordenando o curso 
na Casa da Juventude. O Sr. Heumann atuará por um ano 
conjuntamente ao professor Götz, que retorna então à Alemanha. 
Com um capital cultural significativo, já tendo realizado o curso de 
Jugendleiter, obtido formação especializada por meio de circulação 
no exterior, adquirido experiência com o trabalho em conjunto com 
o professor Götz, além de possuir habilidades no canto e em 
instrumentos musicais (como o trompete e o violão), Beno 
Heumann passa a atuar como instrutor nos cursos da Casa da 
Juventude e, segundo ele próprio, a coordenar o “setor de folclore 
alemão no Brasil na Casa da Juventude”. 

Assim, nos anos seguintes Beno irá atuar nos cursos ofertados 
pela Casa da Juventude no período de férias, que ocorrem em janeiro 
e julho. A partir de 1983 terão início os cursos voltados 
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especificamente para a prática da dança folclórica, nos quais o Sr. 
Heumann terá atuação central. O Sr. Heumann executava atividades 
como a elaboração de históricos e sistematização de descrições das 
danças, além da atuação direta na instrução de coreografias. Beno 
elaborava ainda informativos sobre a cultura alemã, direcionados 
aos grupos folclóricos. Em 1991, com a profusão de grupos 
folclóricos alemães no Brasil, Beno é contratado pela Casa da 
Juventude para atuação integral no recém-fundado Departamento 
de Danças, tendo permanecido na coordenação do departamento até 
2006. 

Beno e sua esposa Eredi – que se especializou na confecção de 
trajes folclóricos – tiveram uma atuação importante também na 
fundação e na organização de grupos folclóricos, por meio de 
viagens e visitas a municípios visando fomentar grupos de dança por 
meio da oferta de formação e subsídios in loco. O casal Heumann 
teve atuação proeminente em Estrela (RS) e em municípios da 
região, e sabe-se que muitos grupos foram formados ou fortalecidos 
por meio desse trabalho. 

 
Os cursos de dança, os grupos folclóricos e o Departamento de 
Danças da ACG  

 
Os cursos de especialização em dança folclórica da Casa da 

Juventude, voltados especificamente à prática da dança, têm início a 
partir de 1983. De acordo com o Sr. Gerhard Kleine, a oferta de 
cursos de dança foi uma resposta à solicitação dos Centros Culturais 
25 de Julho, visto que essa prática começava a se disseminar e obter 
projeção em vários municípios da região Sul do Brasil. Apesar de 
utilizarem o espaço físico da Casa da Juventude, os primeiros cursos 
foram organizados e promovidos pela Federação dos Centros 
Culturais 25 de Julho, sob a tutela de Theo Kleine.  

Os primeiros cursos de dança promovidos pela Casa da 
Juventude constituíam-se no formato de um “seminário” 
(Volkstanzseminare), em que um conjunto de folcloristas e 
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dançarinos se reunia para decodificar as fontes históricas que 
descreviam as danças (as Tanzbeschreibungen), visando reproduzi-
las e performá-las. Esse modelo de curso irá perdurar até o ano de 
1989. Em fins da década de 1980 e início dos anos 1990, verificamos 
um conjunto de acontecimentos que acabarão contribuindo para a 
sistematização e a institucionalização da prática do folclore “alemão” 
no Brasil.  

Como foi apontado, em 1989 Theo Kleine deixa a secretaria-
geral da Federação dos Centros Culturais 25 de Julho. No mesmo 
período, verifica-se uma reorientação na Federação 25 de Julho, que 
se transforma em FECAB (Federação dos Centros de Cultura Alemã 
no Brasil). Nessa ocasião, com o distanciamento de Theo Kleine da 
Federação 25 de Julho, a Casa da Juventude – dirigida à época por 
seu filho, Gerhard Kleine – assume a condução e a organização – 
relativamente independente – dos cursos de dança folclórica alemã. 

Nesse mesmo ano, verifica-se também uma mudança 
extremamente significativa na estrutura dos cursos de dança 
promovidos pela Casa da Juventude: se o modelo dos cursos 
iniciados em 1983 se constituía no formato de um “seminário”, a 
partir de 1989 os cursos passam a ser ministrados por professores 
estrangeiros provenientes de países germânicos – alemães, 
austríacos e suíços –, que se tornam os responsáveis pela definição 
do repertório de danças e pela coordenação do processo de instrução 
das coreografias.  

Os cursos de especialização em danças alemãs iniciados em 
1983 dão um impulso enorme para a prática dessa atividade, 
implicando uma proliferação de grupos folclóricos. Já existiam no 
Brasil grupos folclóricos desde os anos de 1950 e 1960, em cidades 
tais como Porto Alegre (RS), Curitiba (PR), Itapiranga (SC) e Estrela 
(RS). No entanto, é a partir da década de 1980 que a fundação de 
grupos folclóricos ocorre de modo expressivo e sistemático, e a 
formação promovida pela Casa da Juventude tem um papel crucial 
nesse processo. Se o Sr. Gerhard Kleine falará da existência de 
quinze grupos de dança folclórica no ano de 1983, no início dos anos 
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1990 o número já ultrapassa uma centena de grupos. Com base em 
um levantamento sobre a data de fundação dos grupos de dança 
folclórica alemã no Brasil, constata-se que a maior parte deles foi 
fundada no período que compreende o fim dos anos de 1980 e início 
de 1990. 

Em 1991, verifica-se outro acontecimento extremamente 
significativo para a sistematização e a institucionalização do folclore 
“alemão” no Brasil: os então 120 grupos folclóricos vinculados à 
Casa da Juventude13 fundam o Departamento de Danças, sediado na 
entidade e dirigido por Beno Heumann, entre os anos de 1991 e 
2006. Após a saída do Sr. Heumann, o departamento passa a ser 
dirigido – até os dias atuais – por Dieter Kleine.  

 
As imbricações entre luteranismo e folclore “alemão” no Brasil 

 
É possível postularmos uma ligação histórica entre a “Igreja 

Luterana” e a experiência da “germanidade” no Brasil. Por “Igreja 
Luterana”, refiro-me às comunidades, paróquias e sínodos ligados à 
religião luterana no Brasil. Tais entidades serão institucionalizadas, 
em 1968, na forma de uma Igreja Evangélica de Confissão Luterana 
no Brasil (IECLB) (WACHHOLZ, 2003). De acordo com Gertz 
(2013), a Igreja Luterana e o Sínodo Riograndense operaram uma 
reconhecida vinculação entre “igreja” e “germanidade”. Tal 
assertiva se comprova, por exemplo, no fato da parcela da população 
germânica mais visada pelas campanhas de nacionalização ter sido 
precisamente os luteranos (GERTZ, 2013). 

De modo geral, podemos aventar uma relação estreita e 
consequente entre a confessionalidade luterana – e, notadamente, 
entre a formação intelectual de quadros eclesiásticos protestantes – 
e a “germanidade”. Dito de outro modo, pode-se postular a 
existência de uma forte influência da “cultura” e da “herança” alemã 

 
13 Atualmente, cerca de duzentos grupos folclóricos são filiados à entidade. Os grupos são provenientes 
dos estados do Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná, Rio de Janeiro, São Paulo, Minas Gerais e 
Espírito Santo.  
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– com destaque ao uso da língua alemã – na constituição do 
luteranismo no Brasil, bem como na formação escolar e eclesiástica 
de seus pastores. 

A relação mais geral entre a Igreja Luterana e a germanidade 
assume uma forma específica nas imbricações entre o luteranismo 
e a prática do folclore “alemão” no Brasil, uma das expressões da 
“germanidade” produzida pelos teuto-brasileiros. Pode-se constatar 
uma relação bastante próxima entre as instituições ligadas à prática 
do folclore “alemão” no Brasil e o luteranismo. No que tange à 
Federação dos Centros Culturais 25 de Julho, ainda que tal entidade 
tenha se originado como um movimento biconfessional – o padre 
Balduino Rambo, representante da Igreja Católica, foi um dos 
fundadores da Federação –, a secretaria-geral da entidade foi 
ocupada por um quadro destacado da Igreja Luterana, Theo Kleine. 
Em função disso, os Centros Culturais 25 de Julho tiveram grande 
penetração e foram largamente divulgados nos círculos luteranos, 
processo que se acentuará com a posterior fundação da Associação 
Cultural Gramado e o início da prática do folclore “alemão” no 
Brasil. 

Em sentido semelhante, percebe-se uma relação intrínseca 
entre a Casa da Juventude – principal instituição do espaço do 
folclore – e o luteranismo, especialmente nos seus primeiros anos 
de funcionamento. As marcas dessa relação se expressam na 
constituição da estrutura espacial da Casa, nos agentes envolvidos 
na sua fundação e nos quadros dirigentes da instituição (diretores, 
instrutores) que possuíam vinculação com tal confissão religiosa, no 
sentido das atividades de formação que foram ali desenvolvidas, 
bem como no contexto de recrutamento de quadros para a 
realização dos cursos promovidos pela entidade.  

É bastante interessante que, em certa medida, o projeto inicial 
e originário da Casa da Juventude, isto é, a formação de “lideranças 
jovens” para a promoção da “cultura alemã” – projeto gestado nos 
marcos dos valores da Igreja Luterana, em que a cultura é 
considerada um instrumento para a formação e a educação de uma 
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juventude “saudável” e “sadia” – encontre ressonância e expressão, 
atualmente, na prática dos grupos folclóricos. Em outras palavras, o 
projeto originário de formação de líderes para grupos de jovens 
influencia ainda hoje a formação de coordenadores que 
desenvolvem práticas culturais – isto é, coordenam grupos de 
danças folclóricas – que têm na juventude um dos principais focos 
de atuação.  

No que tange aos agentes individuais responsáveis pela 
fundação, estruturação, promoção e coordenação de atividades 
ligadas ao folclore “alemão”, verifica-se que tais agentes provêm de 
um contexto religioso. Como vimos, Theo Kleine atuou como 
professor no Instituto Pré-Teológico; ademais, seu filho, Gerhard 
Kleine, era professor catequista não ordenado, e um dos seus netos, 
Michael Kleine, é pastor. No que tange a Beno Heumann, como foi 
apontado, seu pai era missionário da Igreja Luterana alemã. Assim, 
em termos de origem social e trajetória, constata-se que os 
principais agentes fundadores de instituições do folclore – e que 
terão atuação como líderes dessas instituições – possuíam vínculos 
estreitos com a religião de confissão luterana. Alguns agentes 
obtiveram inclusive possibilidades de formação escolar e circulação 
internacional proporcionadas por entidades vinculadas à Igreja 
Luterana – como é o caso, notadamente, de Beno Heumann. 

Deste modo, pode-se afirmar que a prática do folclore 
“alemão” no Brasil é resultado de um conjunto de iniciativas de 
rearticulação do grupo étnico alemão a partir das décadas de 1940 e 
1950, com destaque a práticas desenvolvidas no contexto da Igreja 
Luterana do Brasil. Neste sentido, os vínculos com a Igreja Luterana 
são caracteres estruturais e estruturantes da prática do folclore 
“alemão” no Brasil. Como foi argumentado, os principais agentes 
envolvidos na fundação de instituições promotoras do folclore 
provinham da esfera religiosa; ademais, os principais quadros 
engajados no fomento e na promoção da prática do folclore foram, 
no período primordial de gênese do folclore “alemão” no Brasil, 
recrutados no meio luterano. Além disso, as estratégias de 
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escolarização e de transmissão cultural desenvolvidas na Associação 
Cultural Gramado se orientavam segundo uma lógica similar à dos 
espaços de escolarização luteranos, notadamente no que tange ao 
Instituto Pré-Teológico, de onde provieram os primeiros 
“professores” dos cursos promovidos pela ACG.  

Assim, apesar de não ter nenhuma vinculação institucional 
com a Igreja Luterana, e da inexistência de quaisquer requisitos de 
exclusividade confessional – haja vista que nem todos os folcloristas 
são ligados ao luteranismo, e que a influência religiosa seja 
tendencialmente muito menos expressiva no espaço do folclore nos 
dias atuais – a gênese da prática do folclore “alemão” no Brasil foi 
resultado, sobretudo, do investimento de um conjunto de agentes de 
religião luterana. As ligações entre o luteranismo e o folclore 
“alemão” explicitam-se, ademais, nas relações de Centros Culturais 
25 de Julho com comunidades e paróquias luteranas; no fomento de 
grupos de danças folclóricas em entidades educacionais como 
colégios sinodais e evangélicos; na promoção de eventos 
conjuntamente por grupos folclóricos e comunidades luteranas; e 
assim por diante. 

Nos dias atuais, podemos atestar que o folclore “alemão” no 
Brasil está relativamente autonomizado em relação à esfera 
religiosa, que perde centralidade no que tange à estruturação das 
práticas culturais – e dos valores subjacentes a tais práticas – 
desenvolvidas no espaço do folclore14. Apesar das marcas do 
investimento luterano na transmissão cultural ainda se mostrarem 
perceptíveis no espaço e na prática do folclore, e a despeito de 
podermos constatar uma significativa articulação entre grupos 
folclóricos e comunidades luteranas, pode-se argumentar que o 
espaço do folclore, enquanto um microcosmo social, possui 
atualmente uma lógica e uma estrutura plenamente autonomizadas. 

 
14 Tal processo relaciona-se à perda da centralidade e quase exclusividade das instituições religiosas na 
promoção de atividades de cunho simbólico e cultural nas áreas de colonização alemã no Sul do Brasil. 
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Ademais, os principais quadros envolvidos na gênese de 
instituições e de práticas ligadas ao folclore, que possuíam ligações 
estreitas com o luteranismo, acabaram por falecer – por exemplo, 
Theodor e Gerhard Kleine –, ou estão aposentados do trabalho com 
o folclore – caso de Beno Heumann. As gerações mais novas de 
folcloristas, oriundas de diferentes contextos religiosos – com 
destaque inconteste ao luteranismo, em função das ligações 
históricas de tal confessionalidade com o folclore “alemão” – não 
possuem ligações institucionais com a Igreja Luterana, nem 
escolarização ou formação sacerdotal em meios luteranos, sendo 
recrutadas em marcos “seculares”, ocupando posições em 
instituições autonomizadas e executando um trabalho cultural de 
caráter independente e público. 
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Mídia impressa e reconhecimento: 
o papel do jornal o batista pioneiro na legitimação 

dos batistas no Rio Grande do Sul (1919 a 1927). 
 

Rogério Saldanha Corrêa 1 
Jorge Luiz da Cunha 2 

Marta Rosa Borin 3 
 
 
Modernidade e secularização  
 

A temática da mídia impressa permeou muitos estudos em 
diversas áreas de conhecimento como: história, sociologia, 
geografia, antropologia e bastantes outros campos científicos. Este 
artigo busca somar-se a essas reflexões, tomando a mídia impressa 
como ponto central na luta por legitimação e reconhecimento dos 
grupos religiosos no Brasil. Nesse sentido, Weber (2004) ressalta 
que, com o surgimento da modernidade, há uma modificação 
substancial nos campos religiosos: reforma liderada por Lutero 
(1483 – 1546) abala significativamente o monopólio da Igreja 
Católica e enseja um pluralismo religioso jamais presenciado no 
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ocidente. Porém, até as próprias igrejas que nasceram com o 
protestantismo sofrem com a secularização, cuja modernidade é 
matriz.  

Mas, então, qual a importância de estudar a religião pela 
perspectiva historiográfica e sociológica? Inúmeras vezes, nós, 
pesquisadores da área de história ou afins, nos deparamos com essa 
pergunta. Pois bem, a história pode servir para a manutenção ou 
causar a mudança da forma que os sujeitos interpretam o presente. 
Ou seja, os modos que os conhecimentos históricos são 
internalizados afetam diretamente a cognição dos sujeitos sobre o 
mundo em que vivem, a produção dos seus conhecimentos, suas 
culturas e seus discursos.  

Para Rüsen (2001) aponta que a história, na sua dimensão 
teórica, a é uma metateoria, uma teoria (reflexiva) da teoria, um 
pensar sobre o pensamento histórico, cujo eixo é a racionalidade. Os 
historiadores, na produção da sua práxis, podem e devem investigar 
as alternativas para a historiografia tradicional. Produzir um 
conhecimento alternativo, que represente, ou busque representar, 
as muitas variáveis de um acontecimento histórico. Ainda, 
SCHMIDT (2015 p.112) reflete sobre o processo de aprendizagem e 
a importância do pensar a história: 

 
[...] a superação da aprendizagem histórica pautada nos princípios 
da contextualização e do desenvolvimento de competências pode 
ser pensada a partir da inserção dos sujeitos no movimento do real, 
quando eles têm a chance da apreensão concreta do mundo e do 
passado da humanidade, reconhecendo-os como algo que diz 
respeito a si e ao outro, mas como um “desafio histórico, em sua 
relação contraditória com a desumanização que se verifica na 
realidade objetiva em que estamos”. 
 

Nesse viés, o tema deste trabalho busca realizar uma análise 
da legitimação e reconhecimento da religião Batista no Grande do 
Sul através dos jornais O Batista Pioneiro (1919) e O Jornal Batista 
(1901), órgão oficial da Convenção Batista Pioneira e periódico oficial 
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da Convenção Batista Brasileira, respectivamente. Como 
mencionado anteriormente, utilizaremos do aporte teórico-
metodológico da sociologia da religião e análise de discurso para dar 
alicerce ao artigo4.  

Para compreender a religião faz-se necessário entender o 
papel central que a secularização desempenha no campo religioso, 
principalmente no ocidente. De acordo com Maia (2016, p.4)  

 
Através da noção de secularização é possível acessar uma 
importante ferramenta compreensiva que permite entender o 
modo como a religião teve reduzido o seu papel de principal fonte 
de legitimação nas diversas esferas das sociedades ocidentais. A 
compreensão do processo de secularização como emancipação das 
instituições em relação a princípios religiosamente orientados 
permite um melhor entendimento dos processos que levaram ao 
estabelecimento dos Estados laicos no Ocidente. 
 

A respeito disso, Berger reflete: 
 
Por secularização entendemos o processo pelo qual setores da 
sociedade e da cultura são subtraídos à dominação das instituições 
e símbolos religiosos. Quando falamos sobre a história ocidental 
moderna, a secularização manifesta-se na retirada das igrejas 
cristãs de áreas que antes estavam sob seu controle ou influência: 
separação da Igreja e do Estado, expropriação das terras da Igreja, 
ou emancipação da educação do poder eclesiástico, por exemplo. 
(...) Assim, como há uma secularização da sociedade e da cultura, 
também há uma secularização da consciência. Isso significa, 
simplificando, que o Ocidente moderno tem produzido um 
número crescente de indivíduos que encaram o mundo e suas 
próprias vidas sem o recurso às interpretações religiosas 
(BERGER, 1985: 119-120). 
 

Segundo Pierucci (1998), o processo de secularização significa 
o declínio da religião na modernidade, sendo assim, a esfera 

 
4 O tema deste artigo é oriundo do projeto de pesquisa vinculado ao PPGH-UFSM “Pela Palavra: 
Embates discursivos entre Católicos e Protestantes Batistas na mídia impressa do Rio Grande do Sul 
(1909 - 1955) ”. 
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religiosa perde sua estima social, não sendo mais, por si só, capaz de 
promover a coesão social. O processo de secularização, a religião 
perde seu poder legitimador na esfera pública e política. Nas 
palavras do autor: “As leis, não sendo mais consideradas sagradas 
nem dadas, podem a partir de agora ser legitimamente modificadas, 
reformuladas e até trocadas” (PIERUCCI, 1998, p. 17). Pode-se 
reafirmar então, que a mídia moderna nasce diretamente associada 
à religião. Mídia e religião formam um par perfeito que andará de 
mãos dadas pelos séculos seguintes e encontrará nos dias atuais, 
marcados pela cultura de massa, um meio de conseguir ainda mais 
fiéis. Na sequência, será feita uma descrição de como os herdeiros 
direitos das conquistas do desencantamento do 
mundo/secularização, utilizaram elementos midiáticos no Brasil.  

 
Apontamentos sobre reconhecimento 

 
Honneth (2009)aponta que as identidades dos indivíduos são 

constituídas por um processo intersubjetivo mediado pelo 
reconhecimento. Grosso modo, a busca pelo reconhecimento baliza-
se em três níveis: do amor, da solidariedade e do direito. Os sujeitos 
excluídos socialmente, muitas vezes, não possuem o 
reconhecimento, a busca por ele gera/deflagra os conflitos sociais. O 
autor afirma que, na infância, na primeira forma de socialização, os 
sujeitos constroem suas identidades a partir do reconhecimento 
com o próximo, esse processo é denominado a esfera do “amor”. Tal 
esfera, de acordo com Hupfer (2016), refere-se às ligações emotivas 
que envolvem as pessoas, como exemplo: amizade, laços entre pais 
e filhos, relações entre amantes, etc. Na perspectiva Hegeliana, o 
amor significa a primeira etapa do reconhecimento recíproco, no 
qual, as pessoas trocam seus afetos. Nas palavras de HONNETH 
(2009, p. 160): “a chave para transferir esse tema para um contexto 
de pesquisa delimitado pelas ciências particulares é representada 
pela formulação de Hegel segundo a qual o amor tem de ser 
concebido como um ‘ser-si-mesmo em um outro”  
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Resumidamente, pode-se dizer que a esfera do amor, é 
descrita por Hegel como: ser-si mesmo em outro, após os longos 
anos de pesquisa de Honneth, é modificado. Para o autor (2009) não 
há uma dependência intersubjetiva completa, mas, sim, um estado 
de tensões e troca de experiências. O amor, laço estruturado na 
primeira socialização do sujeito, é uma quebra da fusão pré-
estabelecida de dependência primária, é uma esfera cuja lógica é o 
reconhecimento e a possibilidade de ambos os envolvidos exercerem 
suas vontades e, mesmo assim, serem reconhecidos (amados) pelo 
outro. É o primeiro passo para a vida em sociedade.  

Já no direito, de acordo com o autor supracitado, o sistema 
jurídico foi pressionado no para expressar direitos universais, 
envolvendo (ou deveria) todos os membros da sociedade, sem 
admitir privilégios. Sua finalidade é a proteger, não somente o 
sujeito na esfera privada e suas subjetividades, mas, também, o 
exercício da capacidade universal que caracteriza a pessoa enquanto 
integrante de um campo social. Salienta-se que, para obtenção dos 
direitos, diversas lutas sociais foram travadas ao longo da história. 
Ou seja, o não reconhecer, principalmente na esfera política, gera 
diversas lutas pelo autorrespeito, uma vez que, na ausência do 
respeito, os sujeitos vivenciam o sofrimento e o desrespeito, o que, 
mormente, motiva a luta pelo reconhecimento. Tal capacidade pode 
ser denominada com a autonomia dos indivíduos para participar, 
com responsabilidade, de acordos morais para o convívio em 
sociedade. Tal esfera alicerça no direito sua forma de reciprocidade 
no reconhecimento, ou seja, os sujeitos, obedecendo a lei, 
reconhecem-se reciprocamente.  

Por fim, a solidariedade, última esfera do reconhecimento, 
proposto por Honneth (2009), segundo o autor, a estima social 
“abandona” o significado de honra para adquirir o conceito de 
reputação ou prestígio social. A honra indica a medida da reputação 
social de uma pessoa, por exemplo, quando o sujeito consegue 
cumprir satisfatoriamente o conjunto de expectativas 
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comportamentais (exigidas pela sociedade) adequadas, ele sobe seu 
prestígio social.  

Pode-se afirmar, a partir da reflexão acima, que, para 
Honneth, os sujeitos procuram o reconhecimento como algo 
essencial para a construção de um senso de estuma própria, para 
formarem suas identidades. Salientando que, é diante do outro, 
mesmo que haja a aprovação ou rejeição, que eles procuram 
posicionar-se para alcançarem um status de valorização de suas 
identidades. 

Nesse sentido, a mídia atua como dispositivo fundamental 
para as lutas de reconhecimento, uma vez que, a partir de seu 
alcance e legitimação, apresenta o desconhecido, o estranho, media 
e aproxima diferentes ideologias. Corroborando para tal afirmação, 
Orlandi (2016), ressalta que, pensando sobre a visibilidade 
proporcionada pela mídia, podemos compreender a importância 
dos dispositivos midiáticos na estrutura social. Uma vez que, ao 
refletirmos sobre quem tem direito de ser reconhecido, 
representado, também entendemos as hierarquias de poder 
presentes nos discursos das mídias e suas ideologias presentes no 
discurso. Nas palavras da Autora:  

 
A diferença se define no processo de constituição de cada sujeito 
pela ideologia e no mundo como é individua(liza)do pelo Estado 
(através das instituições e discursos), na sociedade capitalista, 
dividida, hierarquizada pela simbolização das relações de poder. 
São formações imaginárias que funcionam na hierarquização em 
que se praticam as relações de forças e de sentidos, tudo isso 
constituindo as condições de produção em que se dá a divisão entre 
sujeitos nessa sociedade, e os processos de constituição de suas 
identidades. (ORLANDI, 2016, p.26-27) 
 

Para complementar, conforme Souza (2000), o sujeito 
necessita que os outros aceitem suas capacidades e qualidades, pois, 
desta forma ele se sentirá reconhecido e, consequentemente, 
partícipe da vida em sociedade.  
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Mídia e religião 

 
O processo de midiatização da religião, principalmente no início 

do século XX, modifica a forma de estruturação do campo religioso. As 
experiências dos fieis são alteradas, o processo de assimilação da 
religião torna-se mediado pelos jornais impressos. Os grupos religiosos 
alteram suas estratégias de reconhecimento e legitimação a partir dos 
jornais. Como afirma Bourdieu (2007), as instituições religiosas atuam 
nas condutas dos indivíduos, como um alicerce legitimador de suas 
ações, ou seja, a manutenção da ordem, principalmente no século XX, 
passa pelo ambiente religioso. Esse, por sua vez, está imbricado em um 
espaço público e midiatizado (ou em vias de midiatização), é 
intercedido pela mídia, mormente, a partir dos jornais impressos. 
Tenções, conflitos e disputas ocorrem no cerne desse novo campo 
religioso midiático. Nesse sentido, partir do domínio dessa experiência, 
o campo exercerá sua legitimidade e coerção particulares, como é o caso 
da religião. Por certo, estes domínios são configurados de formas 
diferentes, dependendo da influência da mídia.  

Na sociedade em vias de midiatização, os demais campos 
sociais utilizam a mídia como forma de se comunicar com outros 
campos. As lógicas e processos comunicacionais ocorrem dentro dos 
campos que se projeta através dos meios de comunicação 
midiatizados. Ou seja, eles não necessitam diretamente do sistema 
midiático, pois se valem da dimensão e do alcance dos meios para 
novas formas de contato e reproduções ideológicas.  

Nesse sentido, Rodrigues (1999), afirma que os campos 
possuem funções práticas e simbólicas, que são, grosso modo, as 
formas de produzir e as lógicas de produção dos textos. Para o autor 
supracitado, as funções da mídia autuam com essas duas esferas 
concomitantemente, sendo que os jornais impressos reproduzem 
valores, regras e princípios.  Destacamos: “No campo dos media, as 
funções discursivas predominam sobre as funções pragmáticas. 
Podemos inclusivamente dizer que é a gestão dos discursos que 
caracteriza a sua natureza” (RODRIGUES, 1999, p. 26).  
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Um campo social apresenta diferentes formas de 
funcionamento, como é o religioso, em que há um objetivo em 
comum – o evangelizar – mas distintas estratégias para se obter 
êxito. A mídia é vista como um lugar de visibilidade e de legitimação 
para os diversos campos, e não é diferente com o campo religioso. A 
apropriação do discurso e operações midiáticas operadas pelo 
campo religioso contribui para integrá-lo à sociedade midiatizada. 
Rodrigues (1999) aponta estes primeiros cenários da midiatização. 
O autor ainda destaca: “É pela imposição de uma enunciação 
simbólica própria que os campos sociais asseguram a sua 
visibilidade pública” (RODRIGUES, 1999, p. 22). 

Segundo 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, ao referir-se ao Brasil, destaca que nas 
primeiras décadas do século XX, os veículos de informação católicos 
se tornam uma “imprensa de opinião”, assumindo o papel de 
aparelho crucial na reestruturação da Igreja e também como uma 
solução 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 país, que buscam expressar sua 
contrariedade aos chamados “jornais liberais anticlericais”, em 
evidência no período. Nota-se que a igreja católica se aporta na 
mídia, pois, este canal assegurava sua hegemonia perante outras 
denominações religiosas que vinham se organizando no Estado.  

No caso do protestantismo, a relação com o material impresso 
é tão importante que, segundo Martino (2003), no Brasil ficou 
conhecido como a religião que mais utilizou o dispositivo. O 
movimento protestante foi associado às questões educacionais, uma 
vez que, para eles, a escola tinha suma importância no plano de 
evangelização. Isso corrobora para a justificativa de algumas igrejas, 
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ao se estabelecerem no país, fundarem as escolas paroquiais, que 
serviam tanto para o ensino bíblico quanto para a alfabetização. 

Tanto imigrantes vindos dos Estados, com intuito 
missionário, quanto alemães, viam no jornal impresso uma 
importante ferramenta para propagar as ideias religiosas, que 
precisavam ser disseminadas. Utilizando o dispositivo 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, como destaca Martino (2003). 

Nesse viés, Bordenave (1983, p. 9) ressalta que “a 
comunicação é a força que dinamiza a vida das pessoas e das 
sociedades; a comunicação excita, ensina, vende, distrai, 
entusiasma, dá status, constrói reputações, orienta, desorienta, faz 
rir, faz chorar, inspira, narcotiza, reduz a solidão e num paradoxo 
digno de sua infinita versalidade”.  

Para analisarmos as fontes utilizamos análise de discurso, sendo 
assim, Pêcheux (1997), diz que não há discurso sem sujeito e não há 
sujeito sem ideologia: o indivíduo é interpelado pela ideologia e é assim 
que a língua faz sentido. Consequentemente, o discurso é o lugar em 
que se pode observar essa relação entre língua e ideologia, 
compreendendo-se como a língua produz sentido por/para os sujeitos. 
Para a Análise de Discurso, o texto é decorrência de um movimento de 
forças que lhe é exterior e anterior. A intenção do método é justamente 
tornar visível a reunião, raramente aparente, das forças que compõem 
o texto. Assim, existem, no texto, duas camadas: uma mais visível 
(camada discursiva) e outra que só se torna evidente quando aplicado 
o método (camada ideológica). 

Para Orlandi (2009), a noção de formação discursiva é basilar, 
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 
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discurso, ou seja, as condições a que estão submetidos os elementos 
de uma repartição. 

 Segundo a autora, uma formação discursiva é definida por 
um certo número de enunciados que apresentam semelhante 
sistema de dispersão e a que corresponde uma regularidade entre 
os objetos, os tipos de enunciação, os conceitos e as escolhas 
temáticas. Tais regras definem como um mesmo sentido é 
construído ao longo de enunciados distintos. 

 
Nossos sujeitos: batistas no Rio Grande do Sul 

 
Achegada dos batistas no Rio Grande do Sul é resultado de um 

protestantismo de imigração, como salienta Dreher (2003), 
imigração esta que se inicia no final do século XIX, em meados de 
1881, com Karl e Frida Feurharmel, pioneiros e líderes dos 
migrantes alemães, juntamente com outros imigrantes, instalaram-
se na Linha da Formosa, atual Vale do Sol, interior do município de 
Santa Cruz do Sul.  

Os batistas pioneiros fixaram sua primeira igreja em 1893 a 
Igreja Batista Alemã de Linha da Formosa, com 45 membros e sobre 
liderança do pastor August Matschulat. Segundo Reinke (2010), 
quatro igrejas formaram o pilar do movimento pioneiro batista no 
Rio Grande do Sul, em 1893 chegaram a Ijuí imigrantes letos 
batistas, ocupando a região da Linha Onze Leste e fundando a 
segunda Igreja Batista Leta, em 1895. Já em Porto Alegre, em 1898, 
um grupo de batistas organizou a primeira igreja Evangélica Batista 
Alemã A  quarta igreja foi organizada em Panambi, então colônia de 
Neu Wuertemberg, em 1906.  

Em abril de 1925 ocorre uma modificação capital na filosofia 
da convenção Pioneira, com a chegada ao Rio Grande do Sul, 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.  
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Em vista disso, no dia dezessete de dezembro de 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 denominacionais presentes desde o século 
XVII. É importante salientar que a Convenção Batista Pioneira não 
deixa de existir com a consolidação da Convenção Batista do Rio 
Grande do Sul, pelo contrário, obtém cada vez mais fiéis.  

 
Reconhecimento e legitimação nos jornais impressos 

 
No decorrer do século XIX, no Brasil, protestantes oriundos 

de movimentos missionários e migratórios, disputaram 
reconhecimento no campo religioso e social. Primeiramente na 
esfera política, reivindicando direitos ao livre culto, casamentos e 
batismos em solo nacional. Foi cerca de 80 anos até a conquista de 
seus pedidos. Em 1890, através do decreto 119-A5, o governo 
republicano consolidou a separação entre igreja e Estado, 
assegurando a todas as crenças religiosas o direito pleno e 
reconhecimento legal de suas atividades. Neste novo período, 
identificaram-se no Brasil, duas fases: o protestantismo de missão e 
o protestantismo de imigração. 

 
5 Art. 1º É prohibido á autoridade federal, assim como á dos Estados federados, expedir leis, 
regulamentos, ou actos administrativos, estabelecendo alguma religião, ou vedando-a, e crear 
differenças entre os habitantes do paiz, ou nos serviços sustentados á custa do orçamento, por motivo 
de crenças, ou opiniões philosophicas ou religiosas. Art. 2º a todas as confissões religiosas pertence 
por igual a faculdade de exercerem o seu culto, regerem-se segundo a sua fé e não serem contrariadas 
nos actos particulares ou publicos, que interessem o exercicio deste decreto.   Art. 3º A liberdade aqui 
instituida abrange não só os indivíduos nos actos individuaes, sinão tabem as igrejas, associações e 
institutos em que se acharem agremiados; cabendo a todos o pleno direito de se constituirem e viverem 
collectivamente, segundo o seu credo e a sua disciplina, sem intervenção do poder público. Art. 4º Fica 
extincto o padroado com todas as suas instituições, recursos e prerogativas.  Art. 5º A todas as igrejas 
e confissões religiosas se reconhece a personalidade juridica, para adquirirem bens e os 
administrarem, sob os limites postos pelas leis concernentes á propriedade de mão-morta, mantendo-
se a cada uma o dominio de seus haveres actuaes, bem como dos seus edificios de culto. Disponível 
em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto/1851-1899/D119-A.html. Acesso em: 20/10/2018. 
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O processo apresentado vinha explicitando o 
enfraquecimento gradual da igreja católica como alicerce do país. 
Ainda no império, o enfraquecimento do padroado, em conjunto 
com o espírito liberal efervescente, contribuiu para a abertura de 
brechas e inserção do protestantismo, reflexo disso, é a distribuição 
de Bíblias por sociedades estrangeiras, como salienta Mendonça 
(2008). Com isto, a Constituição Republicana não tinha outra saída 
a não ser abrir mão do catolicismo como religião oficial.   

Nas palavras do autor:  
 
Assim, progressivamente, da constituição de 1824 até a de 1891, foi 
sendo reduzida a hegemonia católica, e os protestantes foram 
conquistando seu lugar no espaço social brasileiro. Vieram, 
espalhando sua bíblia e praticando seu culto dentro das normas 
legais muito restritivas tanto à propaganda religiosa como às 
formas arquitetônicas de seus lugares de seu serviço religioso. 
(MENDONÇA, 2008. p. 42). 
 

A religião quase sempre está entrelaçada com a sociedade, por 
vezes, é ponto de partida para conflitos ou crucial para manutenção 
deles. A participação dos batistas nos Estados Unidos foi 
contundente no período revolucionário, os mesmos ajudaram a 
combater os ingleses e a construir o Estado americano, um dos 
motivos para tal adesão foi o desejo pela liberdade religiosa que isso 
acarretaria o que se mostrou verdade após a independência e com o 
aumento de seus adeptos.  

Após o primeiro momento de estruturação das juntas 
missionárias, a expansão do cristianismo protestante se expande 
pelo século XIX e começa a ser exportada para outros países. As 
missões de evangelização levavam consigo um desejo de salvar o 
mundo do que consideravam atraso do catolicismo. 

Contudo, diferente dos Estados Unidos, o país fora colonizado 
por uma vertente católica, presente e preponderante até o início da 
república, enraizando-se em diversos campos da sociedade. O 
protestantismo, na visão das missões missionárias protestantes, surge 
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como uma ferramenta de salvação da nação, que na perspectiva dos 
protestantes, era, não somente, atrasada, mas, também, herética. 
Prometendo uma evolução cultural e intelectual, a “nova religião” 
ganhava força na camada mais intelectiva do país. Para os 
protestantes, a religião católica ia contra os ideais de uma religião que 
representava o cristianismo, seja pela adoração às imagens ou pelos 
rituais durante o culto6. Mendonça disserta sobre a questão:  

 
Certo desprestígio por causa do temível adversário que era o 
liberalismo, que ganhava corpo nos estratos superiores da sociedade, 
sem dúvida ligada à expansão das nações colonialistas protestantes, a 
dependência do padroado – que vinculava a igreja às decisões do 
poder político - e a própria situação interna da Igreja Católica 
constituíam pontos de enfraquecimento favoráveis à atividade 
agressiva das missões protestantes. Outro fator relativamente 
importante da liberdade que essa camada gozava era a localização. 
Na sua maioria, ela estava longe das sedes das grandes fazendas. 
Como estava também distante das vilas e, consequentemente, das 
paroquias, não era alcançada nem pela ação pastoral dos párocos 
nem pelas missões desenvolvidas pelos padres das ordens religiosas. 
Foi esse o espaço geográfico, social e religioso que se ofereceu às 
missões protestantes. (MENDONÇA, 2008. p. 135). 
 

Tratando-se de Brasil, o autor destaca que a fé protestante não 
era conhecida, mesmo tendo duas tentativas de inserção no país. 
Sendo a primeira no Rio de Janeiro, com a chegada dos franceses e 
outra no nordeste com Nassau, no século XVI e XVII, 
respectivamente. Ainda, o autor salienta que os missionários, 
chegados à metade do século XIX, tiveram muita dificuldade para se 
fixar. Poucos adeptos foram conquistados e houve um forte embate 
com a igreja católica. Somado ao fato da constituição imperial, 
permitir somente cultos em casas, não podendo ter nenhum tipo de 
templo. A língua era um empecilho para os primeiros cultos e para 
o trabalho de evangelização e o enfrentamento da hostilização da 

 
6 Por culto entende-se o ato público de adoração a Deus realizado pela igreja. 
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religião dominante. Assim, o protestantismo missionário demorou 
até conseguir se estruturar de forma efetiva. 

Os protestantes foram mal recebidos pela camada mais pobre 
da sociedade, que teve medo desses “intrusos”, diferente do grupo 
mais intelectual, que os recebia como os precursores da modernidade 
e do progresso. Diante disso, os missionários perceberam que um 
movimento estratégico seria necessário: o proselitismo7 na camada 
popular do Brasil. Porém, como distribuir livros e folhetos se os 
habitantes brasileiros, em sua maioria, eram analfabetos? Nesse 
momento, os missionários protestantes passam a investir nas 
construções de colégios e seminários. Novos missionários começaram 
a trabalhar em três frentes para conquistar o campo religioso 
brasileiro, como ressalta Mendonça (2008. p. 122):  

 
O ideológico cujo objetivo era introduzir elementos 
transformadores na cultura brasileira a partir dos escalões mais 
elevados, e o instrumental cujo objetivo era auxiliar o proselitismo 
e a manutenção do culto protestante na camada inferior da 
população. O primeiro foi representado pelos grandes colégios 
americanos e o segundo pelas escolas paroquiais. O proselitismo, 
isto é, o esforço desenvolvido pelos protestantes para converter os 
católicos, constituiu-se no confronto direto com o catolicismo, uma 
vez que se tratava da tentativa de substituição de princípios e 
procedimentos religiosos profundamente arraigados em três 
séculos de livre concorrência.  
 

É evidente que a educação era uma estratégia das companhias 
missionárias americanas para conquistar novos públicos. Para 
converter a falta de leitores, as seitas construíram nas comunidades 
escolas para alfabetização, tendo como público alvo as crianças. A 
mulher, por sua vez, teve papel fundamental nesse processo. 

A propaganda protestante foi ferramenta importante para a 
conquista de novos adeptos, dentre os dispositivos para isso, o jornal 

 
7 Mobilização das igrejas para converter a população à sua crença. Estratégias baseadas principalmente 
em: fundar jornais para evangelizar, distribuir folhetos, cultos ao ar livre etc.  
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impresso foi o mais utilizado. Inicialmente, eles escreviam para os 
jornais e, posteriormente, fundaram seus próprios periódicos, 
buscando sua legitimação perante a sociedade Brasileira.   Acerca 
dessa questão, O Jornal Batista publica, em sua edição de 10 anos, a 
seguinte notícia, com o título: “Imprensa Batista Brazileira”: 

 
O importante papel da imprensa na obra de qualquer propaganda, 
mormente, na de ideias religiosas, ninguém hoje contesta. É a 
alavanca mais forte; e nas ideias religiosas, é um instrumento 
poderoso e um auxiliar sem egual, verdadeiramente indispensável.  
(O Jornal Batista, 01, 1910, p. 4) [grifo nosso].  
 

Em nosso grifo, fica nítida a valorização da imprensa para os 
batistas, sendo ela uma ferramenta para a busca de novos fiéis e para 
o combate direto ao catolicismo e, por vezes, às outras religiões 
protestantes que ameaçassem o controle do campo religioso. 
Marcando claramente sua posição de combate para a legitimação de 
sua ideologia e reconhecimento de sua fé.  

Ainda, o jornal continua:  
 
Entre as denominações religiosas, que se jacta de ser mais liberal, 
mais sujeita ao livre exame, appellando mais para a luz da razão e 
da intelligencia, é sem duvida a BAPISTA. Não temos "Papas” 
infalliveis cujas “Bullas" tenhamos que acceitar sob ameaça de 
excomunhão, sem direito de exame ou critica. Repellimos todo e 
qualquer tipo de congresso que queira impôr-nos o seu decreto 
infallivel. (O Jornal Batista, 01, 1910, p. 4) [grifo nosso].  
 

Nos termos em destaque, o dispositivo impresso reconhece o 
catolicismo como seu adversário pelo prestígio no campo religioso, 
fazendo menção direta ao grupo religioso. Destaca-se a estratégia 
enunciativa do jornal em se posicionar como a religião da 
racionalidade, criticando diretamente o poder “infalível” do Papa8, 
alegando que não compete a nenhuma personalidade ou instituição 

 
8 O dogma da infalibilidade papal foi proclamado na constituição dogmática Pastor Aeternus, 
promulgada na Quarta Sessão do Concílio Vaticano I, em 1870, pelo papa Pio IX. 
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a concentração do poder do julgamento infalível. Sendo assim, é 
evidente que a seita busca uma relação mais flexível com o sagrado, 
como referido anteriormente, o jornal impresso, através da sua 
difusão, busca evidenciar a relação direta entre o protestantismo 
batista e a interpretação da bíblia.  

Adotando um discurso bem diferente dos “colegas” cariocas, 
os batistas no Rio Grande do Sul ponderam as palavras impressas 
no Der Missionsbote, precursor de O Jornal Batista Pioneiro, 
buscando um reconhecimento menos conflituoso, procurando na 
esfera política respaldo para manutenção de seu grupo. Fato que 
pode ser observado em relato registrado no Jornal, com publicação 
em fevereiro de 1925, o Pr. G. Henke, redator da notícia,  informou 
das dificuldades da passagem de ano novo, devido à revolta da 
coluna Prestes9, nas palavras do pastor:  

 
Ao final do ano, de forma costumeira nos reunimos na casa de 
Deus e passamos ali, como já é tradicional, as últimas horas do ano 
que esta findando. Como os nossos irmãos de outras igrejas foram 
impedidos de comparecer devido aos acontecimentos da 
revolução, só tivemos um pequeno grupo de pessoas presentes. 
(Der Missionsbote, 06, 1925, p. 3). Tradução Pr. Alfredo Reinke10. 
 

Além disso, quatro integrantes das igrejas batistas foram 
detidos pelas tropas do exército, e só seriam libertados mediante a 
fiança, por onde o exército passava, subjugava bens dos moradores, 
como cavalos, arreios, roupas, comida e dinheiro. Todo o episódio 
foi relatado no jornal. Nas palavras do jornal:  

 
[...] Quatro dos nossos irmãos da segurança, apesar de serem 
admoestados a não irem, queriam ver esses hóspedes e ficaram 
aprisionados temporariamente e só foram liberados depois que um 
irmão deu como fiança um arreio novo do seu cavalo no valor de 

 
9 Movimento político, sendo liderado por militares, suas bases eram contrárias ao governo da 
República Velha e às elites agrárias. Este movimento ocorreu entre os anos de 1925 e 1927.  
10 Fonte disponibilizada pela Faculdade Batista Pioneira - em maio de 2018. Acervo Organizado pelo 
Historiador André Reink. 
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200$. No dia 2 de janeiro, o exército seguiu para Palmeira passando 
pelas propriedades dos nossos irmãos que moravam nas linhas 28 a 
30 que perderam vários bens: G. Reinke – um arreio novo, L. Maip – 
2 cavalos, P. Eickoff – 3 cavalos e miudezas, A. Schmidt – 3 cavalos, 
E. Pfeiffer – 1 bom cavalo de montaria, arreio novo e relógio de bolso, 
J. Pfeiffer – 1 cavalo, A. Kublik – 1 cavalo e 100$, R. Schulz – 1 cavalo, 
capa de chuva e pelego, A. Pydd – 1 cavalo, P. Winter – 2 cavalos e 
miudezas, Martin Grubert – 1 terno novo, chapéu e capa de chuva. 
Até o Pr C. Swenson teve que entregar o seu cavalo, que recém havia 
adquirido por 250$. Alguns dos nossos irmãos se comportaram como 
verdadeiros discípulos de Jesus, pois, durante o dia inteiro eles deram 
água para as tropas que passavam e, até onde havia reserva, também 
alimentos. No dia 3 de janeiro ouviram-se muitos tiros de 
espingardas e de canhões vindas do campo. Tropas do governo e dos 
rebeldes estavam se confrontando. Nossa oração foi: Senhor, livra-
nos também do mal da revolução. (Der Missionsbote, 06, 1925, p. 3). 
Tradução Pr. Alfredo Reinke.  
 

Essa não foi a primeira vez que a seita tinha problemas com o 
exército, anteriormente, em 1886, devido à carta de um pastor 
luterano, Frida Feurharmel fora acusada de curandeirismo, sendo 
conduzida até a cidade de Porto Alegre para prestar esclarecimentos. 
Fato este que abordaremos no quarto capítulo deste trabalho. Em 
ambas as vezes, o discurso do jornal foi brando e não confrontou o 
Estado.  

 
Considerações finais 

 
Neste trabalho, perpassamos pela temática do 

reconhecimento, mídia e da religião, à luz da historiografia. Pode-se 
afirmar que diferentes estratégias de enunciação são adotadas pelos 
grupos batistas no Rio de Janeiro e no Brasil, levando em 
consideração, evidentemente, suas formações discursivas distintas. 
A busca pelo reconhecimento da religião batista se dá a partir de 
duas estratégias: primeiro, os batistas no Rio de Janeiro, afrontam, 
de forma direta, o catolicismo, buscando seu reconhecimento a 
partir da esfera social. Em segundo ponto, o grupo religioso no Rio 
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Grande do Sul, tem um discurso mais conciliador, tomando cuidado 
ao expor suas crenças e ideias.  Por fim, a relação entre 
reconhecimento e religião é um tema complexo e com diversas 
abordagens teóricas e metodológicas. Nesse artigo não tivemos 
como objetivo esgotar as reflexões sobre o assunto, mas, sim, 
elucidar o contexto social e cultural dos primeiros exemplares dos 
jornais analisados e seus posicionamentos discursivos na luta pela 
manutenção/obtenção do seu reconhecimento.  
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“Carrego comigo castigo não merecido, como fiel 
súdito, pela ajuda médica que prestei” - práticas de 

curas nas colônias alemãs do Rio Grande do Sul 
 

Sandro Blume 1 
 
 

Dos primeiros anos da imigração alemã para o Sul do Brasil 
até os primeiros trinta anos do século XX, é muito nítida a escassez 
de médicos nas colônias ou fora dela. A própria expressão médico, 
muito pouco explica sobre a formação exata dessas pessoas, pois 
muitas exerceram a profissão sem formação plena, e outros até 
mesmo sem qualquer formação acadêmica. 

Na época do evento Mucker, além de lidar com doenças físicas, 
o casal João Jorge e Jacobina Maurer tratava também das mazelas 
que afligiam a alma, por assim dizer. Lidar com doenças era 
trabalhar com a proximidade da morte, o que, por sua vez, era 
também lidar com o desconhecido: poucos dela entendiam, poucos 
tinham conhecimento suficiente para retardar sua presença. Quem 
conseguia fazê-lo, o fazia representativamente, tornando-se símbolo 
para os colonos que buscavam a cura. Nesse sentido, nem sempre a 
falta de médicos, a distância dos consultórios ou a indisponibilidade 
de recursos em dinheiro, deu margem ao surgimento de 
curandeiros como João Jorge Maurer. Também era uma questão de 
opção do colono, escolher em quem confiar sua saúde. Muitas vezes 

 
1Pesquisador do Genealogiars e Mestre em História pela Universidade do Vale do Rio dos 
Sinos/UNISINOS. 
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essa escolha recaía sobre alguém que estivesse próximo e que falasse 
a mesma linguagem terapêutica.  

Não muito longe do Morro Ferrabraz,  entre os anos de 1864 
e os primeiros anos do século XX, em Dois Irmãos, o curador prático 
Georg Schäffer, também atendia pacientes portadores de diversas 
mazelas. Era um médico prático bastante habilidoso em seus 
procedimentos, alguns desses de alto grau de complexidade. Suas 
práticas de cura se estenderam por 25 anos sem ser importunado 
ou questionado.2 Em determinado momento foi proibido de exercer 
suas atividades, pois não era médico diplomado e nem ao menos 
inscrito no Serviço de Higiene do Rio Grande do Sul. Se quase não 
havia médicos na vasta região colonial, tampouco havia quem 
fiscalizasse as condutas profissionais dos curadores. No ano de 1898 
ocorre a criação da primeira instituição de formação universitária, a 
Faculdade de Medicina de Porto Alegre, que teve como precursores 
uma Faculdade de Farmácia e um curso de partos, ambos a ela 
incorporados. Mas antes disso, em 1895, determinação 
governamental havia estabelecido que a pessoa que quisesse exercer 
qualquer profissão relacionada à área médica, deveria inscrever-se 
na Diretoria de Higiene do Estado do Rio Grande do Sul para obter 
o registro, sem questionamentos e sem a exigência de qualquer 
outra formalidade. Essa legislação branda servia também para 
outras profissões, como reflexo da ideologia positivista do Partido 
Republicano, que pretendia garantir total liberdade de trabalho, sem 
exigir diploma ou titulação. Esse cenário se estenderia até 1930, 
quando leis restritivas entrariam em vigor. 

“Ingratidão é a recompensa do mundo, conforme pensamento 
cristão” comenta Georg Schäffer em seu manuscrito.  Com essa 
percepção, elabora relato de suas atividades como médico prático, 
em meio às mágoas de quem se sentia injustiçado por ter sido 
impedido de realizar curas.  Suas atividades de doutor médico e 

 
2 Georg Schäffer deixou manuscrito contendo relato minucioso de suas atividades de curador. Acervo 
de Wally Hulda Weber, bisneta de Georg Shäffer – Museu Histórico Municipal de Dois Irmãos 
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curador haviam sido denunciados “por pessoas falsas, que para o 
mundo são apenas nojentas. Apenas três eu tenho como inimigos e 
caluniadores, para os quais não foi difícil me caluniarem junto ao 
Doutor ou junto à Diretoria de Higiene”. (SCHÄFFER, Georg, 
Manuscrito, p.2) permeado por tristeza e mágoas, esse mesmo 
relato foi enviado para parentes na Alemanha, nos primeiros anos 
do século XX. 

 
"(...) No dia 7 de maio deste ano celebrei meu 67º ano de vida e ao 
mesmo tempo meu 25º ano em conhecimento médico, sempre em 
minha moradia em Dois Irmãos. Eu trabalhava muito, de dia e de 
noite, com tempestade e chuva, e não havia caminho que fosse 
longínquo demais, e nenhuma noite que fosse escura demais.  Eu 
ia até o rancho dos pobres  levar ajuda e consolo. E meu trabalho 
era bastante e penoso, por exemplo, nesse tempo foram  5.000 
dentes extraídos e  520 fraturas ósseas consertadas. Amputei uma 
perna, 2 braços e 10 mãos. Restaurei 18 mãos atingidas por 
explosivos. Curei doenças ósseas em  24 braços e em 16 pernas. 
Realizei 64 curas. Tratei de 86 casos de câncer. Das operações, 900 
eram graves e complicadas, 500 delas não apresentavam risco de 
vida ou morte. Teve a morte de uma criança com problema 
oftalmológico; (...). De vários idosos eu tirei a água do pulmão, da 
esposa de Franz Müller eu eliminei 45 garrafas de água juntando 
as três oportunidades,e  ainda curei 60 jovens. Operações: Tirei 20 
olhos, tratei 116 doenças nasais, doenças de ouvidos foram 160 
casos curados, 98 operações de amígdalas, 36 pernas tortas, alguns 
com anos de muletas, conseguí curá-los e parte dessas pessoas, 
conseguiram novamente se locomover. O filho de Karl Dreyer, de 
Campo Bom, cuja perna apodreceu a partir do joelho, curei seus 
ossos no sentido do comprimento, mas fazendo com que a perna 
ficasse 4 centímetros mais curta. Ele está satisfeito, pois manteve 
a perna. Eu operei  7 crianças que não tinham abertura abdominal,  
6 delas permaneceram  vivas apenas por alguns meses e uma vive 
ainda hoje, gorda e saudável" Eu curei 39 bocas, 4  não 
cicatrizaram”(SCHÄFFER, Georg. Manuscrito, p.01)  
 

As atividades do médico prático Georg Schäffer se inserem 
dentro da pluralidade de alternativas de 'formas de curar' existente 
na época. Médicos práticos tinham seu espaço e sua validade junto 
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aos colonos. Ao lado dos curandeiros, homeopatas, farmacêuticos, 
enfermeiros práticos e médicos diplomados, representavam uma 
opção para curar mazelas. Todas essas alternativas se firmam como 
decorrência da distância e da própria ineficiência da medicina 
científica do século XIX, tão incerta e frágil como os demais saberes 
e práticas de cura. Para os colonos enfermos, era irrelevante a 
titulação. Interessava mais o currículo de curas proporcionadas.   

Aos 67 anos de vida, Georg Schäffer faz um resumo da sua 
atividade como curador, inventariando e relatando  as curas que 
promoveu, bem como incluindo também os procedimentos e 
terapias que não deram certo, além dos casos inusitados que fugiam 
do trivial. No seu escrito, se define como possuidor de 
“conhecimento médico”  já a mais de 25 anos, sempre clinicando em 
Dois Irmãos. Recorda as intensas e prolongadas jornadas de 
trabalho, sempre ajudando as pessoas que possuíam pouco, ou 
nenhum recurso de dinheiro.  

Continuando com sua narrativa, Schäffer menciona casos  
inusitados que tinham como sujeitos e cenário os colonos no 
trabalho diário em suas roças. Grandes árvores eram derrubadas 
com o uso de serrotes e machados, pedras eram quebradas com uso 
da picareta e da marreta, além da pólvora, que era manuseada para 
diversas finalidades. Schäffer lembra do amigo e colega de sua época 
na escola, Peter Feiten, de 64 anos,  

 
“dele eu curei  o braço estraçalhado, depois de intenso sofrimento 
devido às dores. Eu o visitei em três ocasiões e nessas 
oportunidades conversávamos sobre o nosso tempo de escola. 
Enquanto isso as dores eram esquecidas”.(SCHÄFFER, p.02)  
 

No cotidiano do trabalho braçal e a inexistência de 
equipamentos de segurança, acidentes domésticos eram 
recorrentes. Conforme relato de Schäffer, 

 
“Duas crianças levaram patadas de cavalo, de maneira que parte 
do cérebro veio para fora (na quantidade de uma colher), curados 
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sem defeito; curei o filho de Marx, da Picada Café, também uma 
menina do Teewald, filha de Peter Schuck; Nicolaus Scherer de 
Dois irmãos levou um tiro, uma bolinha de chumbo entrou abaixo 
do olho e foi parar no cérebro, curado sem erro. August Diesel 
levou um tiro e o chumbo foi parar na cabeça, quatro polegadas no 
cérebro, curado sem erro. Wolitzer atirou em sí mesmo, porque 
estava cansado de viver. A bala entrou no lado esquerdo do peito e 
eu a tirei no ombro direito, em 14 dias estava recuperado. 
(...)Doenças do corpo, não lembro mais de todas, mas eram muitas, 
e muitas delas malignas, várias doenças, conhecia todas elas, pois 
as pessoas vinham 2,3,4 e 6 vezes. Se todas ficaram curadas, isto 
eu não sei. Mas uma coisa eu sei, eram muitos e muitos, 500 eu 
tratei de graça, 490 ainda me devm o tratamento. Um diarista, com 
uma perna doente, com vários buracos cheios de vermes; eu curei 
sua perna. E quando estava curado, disse-me, para me consolar: - 
É querido Schäffer, dinheiro eu não tenho, mas quando eu acertar 
o grande prêmio, eu lhe pagarei. Adeus e meu muito obrigado! 
Persiste a esperança.”(SCHÄFFER, p.03)   
 

Schäffer aborda de forma quantitativa e qualitativa os casos 
de enfermidades que remediou, ou onde ao menos tentou fazê-lo. 
Os procedimentos são apresentados quantitativamente numa 
linguagem ao alcance do senso-comum colono. Seu escrito não 
utiliza expressões técnicas ou científicas  oriundas do meio 
acadêmico. As terapias e patologias são apresentadas e explicadas 
numa comunicação usual típica do ambiente em que conviviam o 
doutor e seus pacientes. Georg Schäffer se expressa através de um 
vocabulário que não demonstra intimidade com o âmbito médico. 
Utiliza a linguagem cotidiana das demais pessoas das Picadas. Nesse 
sentido, era natural que tivesse uma primazia nas questões de cura 
das mazelas e enfermidades do corpo, na localidade de Dois Irmãos 
e arredores. Ao lado dos procedimentos cirúrgicos considerados 
complexos, também prescrevia  tratamentos à base de chás, elixires 
e pomadas caseiras. 
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Imagem 1: Necrológio de Johann Peter Becker, Acervo Benno Lermen – Instituto Anchietano de 

Pesquisas. Tradução de Sandro Blume. 
 

No necrológio do colono Johann Peter Becker, a família agradece 
aos esforços dispensados e bem possívelmente, aos procedimentos 
cirúrgicos do Dr. Schäffer, num caso de tumor cancerígeno nos lábios. 
A viúva Katharina Becker nascida Kich relata que: 

 
“(...) No dia 10 do presente mês, a morte o redimiu do sofrimento 
severo e incurável. O falecido nasceu em São José do Hortêncio, a 
31 de setembro de 1833. Em 1855 ele entrou no estado do Santo 
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Matrimônio. Assim ele viveu 52 anos, na alegria e na tristeza, com 
sua esposa. Por um ano e meio, o falecido sofreu de câncer no lábio, 
que persistiu apesar de várias operações cirúrgicas, com grande 
paciência e sofrimento, esperou que a morte o resgatasse. Ele 
atingiu a idade de 73 anos, 7 meses e 19 dias, deixando sua enlutada  
esposa, 5 filhos, 28 netos e 1 bisneto. 
Por meio deste agradecemos a todos aqueles que foram participativos 
e prestativos, nos auxiliando durante o longo sofrimento do falecido. 
Agradecemos a todos aqueles que nos fizeram sentir amparados. 
Sinceros agradecimentos ao Dr. Schäffer da Baumschneiss,  pelo seu 
tratamento fiel e meticuloso, igualmente à família de Nicolau 
Bräscher na Baumschneiss, em cuja casa o falecido encontrou os 
cuidados que necessitava. Também nos sentimos obrigados a 
agradecer aos nossos vizinhos, que nos ajudaram nos últimos e mais 
difíceis dias de sofrimento do nosso querido falecido. Do mesmo 
modo, agradecemos sinceramente ao Coral da Igreja de Picada 48, 
pelos cantos solenes no funeral, bem como ao cortejo fúnebre que,  
apesar das condições climáticas desfavoráveis, escoltaram o falecido 
até sua última morada. Finalmente, agradecemos a todos que 
decoraram a sepultura com flores e coroas. 
Linha Nova, 13 de Maio de 1907”3 
 

De acordo com o necrológio, Johann Peter Becker buscou 
tratamento para sua enfermidade longe de casa. Foi necessário 
deslocar o doente da Linha Nova até Dois Irmãos. Ao mesmo tempo 
em que estava sendo tratado pelo Dr.Georg Schäffer, recebia 
também cuidados paliativos de enfermagem na casa da família de 
Nicolau Bräscher. Johann Peter passava seus dias perto do 
consultório e do acompanhamento clínico de Schäffer. Nessa época 
não havia ainda hospital em Dois Irmãos nem em Novo Hamburgo. 
Possivelmente a casa do Dr. Schäffer não possuía a estrutura 
necessária para abrigar seus pacientes. Fazia as intervenções em 
uma das peças de sua casa ou na própria residência dos pacientes. 
Nestas, aquele que estava passando pelo procedimento cirúrgico, 
sentava-se em um banco, permanecia no próprio leito ou era deitado 
sobre a mesa da sala de jantar. Assim como em outras partes do 

 
3 Necrológio de Johann Peter Becker, Instituto Anchietano de Pesquisas – Acervo Benno Lermen 
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Brasil naquela época, muitos pacientes eram operados “a frio”, 
sendo ministrada a eles uma quantidade de clorofórmio, de modo 
que a dosagem fosse suficiente para atordoá-los.4  

 

 
Imagem 2: Residência e consultório de Georg Schäffer em Dois Irmãos/RS 

 

Além das terapias de doutores práticos como Dr. Schäffer, a 
associação entre o manuseio de ervas curativas com atividades 
pastorais também esteve muito presente nas colônias alemãs. Alguns 
padres e pastores tinham conhecimentos homeopáticos e 
farmacológicos. Além do consolo cristão, prescreviam tratamentos aos 
paroquianos enfermos. Dos padres jesuítas, além do Pe. Lipinski, que 
possuía uma farmácia homeopática, Padre Blees foi quem se destacou 
nas artes de curar. Muitos colonos vindos de longe procuravam 
aconselhamento e orientação terapêutica na busca de recuperação do 
bem estar corporal. Dessa forma, nas suas excursões pelo interior das 
colônias, no lombo de um cavalo, levava sempre três coisas: a sua 
farmácia homeopática, seu bom humor e seu consolo cristão. Os três 
faziam dele um hóspede bem-vindo em toda parte.5 

 
4 SANTOS FILHO, Lycurgo. História da medicina no Brasil (Do século XVI ao século XIX). São 
Paulo: Brasiliense, 1947, p. 211-218.  
5 SCHUPP, Pe. Ambros, SJ. A Missão dos Jesuítas Alemães no Rio Grande do Sul. São 
Leopoldo:Editora Unisinos, 2004, p.205. 
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Os pastores teuto-evangélicos que foram enviados pela 
Sociedade Evangélica para os Alemães Protestantes na América 
(Sociedade Evangélica de Barmen/Alemanha), também detinham 
noções básicas em medicina, uma vez que, em princípio, deveriam 
ser enviados como missionários para continente africano ou 
asiático, cujas condições de “saúde” eram consideradas ainda mais 
precárias. Aliando a atividade pastoral à médica, conquistaram 
influência e confiança em suas comunidades. Alguns desses pastores 
se tornariam conhecidos pelo seu empenho em proporcionar saúde 
às pessoas doentes.6 

Na região de Santa Maria do Mundo Novo, a fama oriunda do 
poder de curar, por volta do ano de 1874, recai sobre o pastor Carl 
Friedrich Roos (1843-1873), que “considerava o exercício da 
farmacologia como uma porta através da qual tinha acesso ao 
coração da sua comunidade.” 7Atuando em Alta, Média e Baixa Santa 
Maria e também em Taquara, e usando como forma de 
arregimentar esta gente, suas aptidões médicas, em 15 de junho de 
1872, o pastor Roos escrevia: “Eu não sou apenas pastor, mas 
também médico (o próximo médico se encontra a 10 horas de 
viagem daqui). De fato, o pastor Carl Friedrich Roos teve aulas de 
medicina na Escola Missionária onde se formou pastor. 

 Da mesma forma se deu a atuação do Pastor Johann Heinrich 
Peters (1842-1885), com trajetória marcada não só como pastor 
dedicado e exigente na condução de seu rebanho, mas também como 

 
6 Também na biblioteca do Pastor Johann Peter Haesbaert se encontrava a obra de Samuel Hahnemann 
(1755-1843), considerado o “Pai da Homeopatia” em função de ter criado as bases científicas de um 
tratamento natural: Reine Arzneimittellehre. Preservados estão os volumes 1 e 6, publicados pela 
Arnoldische Buchhandlung, Dresden e Leipzig, 1827 e 1830. Os referidos exemplares encontram-se na 
biblioteca do Prof. Martin N. Dreher. 
7 E.Z.B, Die Arbeit unter Evangelischen Deutschen in Brasilien – Fünfter Bericht, Apud BIEHL João 
Guilherme. Uma Tribo que pensa e negocia em alemão: uma contribuição à história evangélica do 
germanismo no sul do Brasil, século XIX. In: Nós, os teuto-gaúchos/ coordenadores. Luís A.Fischer 
e René E.Gertz...[et.al.].Porto Alegre: Ed.Universidade/UFRGS, 1996, p.227-237. Conforme BIEHL, o 
relatório do comitê berlinense também menciona que Pastor Roos operou uma cura num homem à 
beira da morte, justamente “num período marcado por desavenças dentro da comunidade. A partir 
desse feito o pastor relatou que mais de 200 famílias permaneceram na comunidade.” Idem p.237. 
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curador eficiente na região do Forromeco (São Vendelino/RS), cujos 
colonos nitidamente estavam carentes de uma atenção mais 
contundente na área da saúde. Conforme Pastor Wilhelm 
Rotermund, quando do falecimento do Pastor Peters, as 
comunidades ao redor sentiram  com mais intensidade a partida do 
médico do que a perda do pastor, visto que o mesmo atendia 
indiscriminadamente a todas as pessoas que lhe procuravam, 
independente da fé que professassem. Além de ajudar os doentes 
através dos remédios de sua farmácia homeopática caseira, Peters 
também realizava operações cirúrgicas relativamente complexas, 
mostrando frieza e suportando o choro e os gritos de dor de seus 
pacientes.  

Depois da morte de Peters, seu substituto, Pastor Heinrich 
Ernst August Kunert, chegou ao Forromeco em Dezembro de 1885. 
Entretanto, suas comunidades não ficaram sem atendimento 
médico, pois também ele aliou a atividade pastoral à prática da 
medicina caseira, realizando procedimentos e tornando-se um dos 
mais renomados pastores-médicos no Rio Grande do Sul. 8 

Escreve Georg Schäffer, pontuando que em 1864 realizou sua 
primeira cura, mas que no ano de 1877  deu inicio às suas atividades 
de médico propriamente ditas, firmando uma parceria com seu 
amigo Carl Schröder, de Porto Alegre... 

 
“Por pena dos pobres, que não tinham meios para mandarem vir 
um médico, aceitei esse trabalho de ‘curar’ e me percebi obrigado 
a permanecer exercendo a função de médico. Minha primeira 
paciente foi a senhora Dina Schäffer, da Picada Café, ela tinha um 
grão de feijão no ouvido, o qual eu retirei.O primeiro olho que 
tratei era de uma criança, filho de Heinrich Peter Meirer, a segunda 
foi Sophia, mulher de Carl Closs, de Teutônia. O primeiro dente 
que extraí era de Jacob Spohr, daqui da Baumschneiss, o segundo 
foi Jacob Engelmann. Agora fui obrigado a dar seguimento à 

 
8 WACHHOLZ, Wilhelm. “Atravessem e Ajudem-nos”; a atuação da “Sociedade Evangélica de 
Barmen” e de seus obreiros e obreiras enviados ao Rio Grande do Sul (1864-1899). São Leopoldo: 
EST/Sinodal, 2003, p.538. 
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prática da medicina. Quando chamado à noite, por mais escuro que 
fosse, eu tinha que ir. Eu não era mais dono de mim, a procura por 
mim era cada vez maior. Em 1877, entrei em contato com a 
Drogaria Schröder, e peguei o meu amigo Carl Schröder a 
trabalhar ao meu lado. Por vinte anos ele ficou fiel ao meu 
lado(...)”(SCHÄFFER, p.04) 
 

Tanto Doutor Schäffer como os seus pacientes davam 
primazia aos medicamentos caseiros. Aqueles preparados na 
própria casa do colono. Mas conforme a circunstância exigia, 
recorriam a medicamentos e drogas com fórmulas mais sofisticadas, 
muitas vezes até mesmo importadas da Europa. Dr. Schäffer 
menciona a postura de fidelidade de seu amigo Carl Schröder, 
fornecedor de fármacos. De fato, em vários periódicos e almanaques 
em língua alemã, que circulavam na região colonial na virada do 
século XIX para o século XX, constam anúncios dos principais 
produtos desse laboratório farmacêutico de Porto Alegre. Esses 
fármacos eram produzidos e comercializados Martel Vicente Porto 
Sucessores – Carlos Schröder9. Possivelmente Dr. Schäffer tenha 
feito uma parceria com Carlos Schröder, solicitando manipulação de 
medicamentos e também recebendo um suporte especializado no 
fornecimento de drogas e fármacos, além da apresentação de 
novidades que eram importadas da Europa e dos Estados Unidos 
para o tratamento de enfermidades. Para Carlos Schröder não devia 
ser relevante o tipo de formação dos curadores com os quais lidava, 
tenham sido eles médicos formados ou simplesmente práticos.   

 
9O  imigrante alemão Carlos Schröder  chegou  ao  Brasil  no século  XIX.  Magda  R. Gans o aponta 
como farmacêutico em 1881, na Rua da Ponte (atual Riachuelo) Vide GANS, Magda Roswita. Presença 
teuta em Porto Alegre no século XIX (1850- 1889). Porto Alegre: Editora da UFRGS/ANPUH/RS, 
2004, p. 72. Esta casa foi fundada em 1850 por Luiz Martel, francês, ao qual se associou Antônio 
Vicente Porto. Em 1892 a firma muda o nome de Martel Vicente Porto para Schröder e Cia, sucessora 
de Martel Vicente Porto, constando como proprietários Julius Schröder, C.G.Altenbernd e Carlos 
Schröder. A firma possuía duas farmácias. Além de importar equipamentos cirúrgicos, drogas e 
medicamentos da Europa e América do Norte, fabricavam também preparados farmacêuticos e 
perfumarias. Peitoral de Suçuaya, que era um medicamento indicado para doenças respiratórias; o 
vermífugo Óleo de Santa Maria; além do Antidysenterico Martel, foram os fármacos que adquiriram 
maior visibilidade, através de anúncios nos jornais.  
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Schröder tinha que inserir seus produtos de forma competitiva no 
mercado. Nesse sentido eram essenciais o estabelecimento de 
estreitas relações, de amizade e profissionais, com  curadores de 
outras localidades também, visando alavancar seu volume de 
negócios. 

Sobre o período em que foi impedido de realizar curas, Dr. 
Schäffer atribui seu “castigo” recebido a três inimigos que granjeou 
ao longo dos seus vinte e cinco anos de atuação como doutor. Caso 
continuasse a clinicar, a cada oito dias caberia multa de 100.000 réis. 
No dia 28 de Outubro de 1902 veio uma mulher com duas crianças 
pedir auxílio,  

 
o qual tive que negar. Mulher e crianças choravam amargamente, 
as crianças não pararam até que meu coração também chorou, e 
diziam que queriam ajudar-me a pagar o castigo.10 Eu ainda não 
encontrei nas redondezas da minha moradia um médico culto. 
Carrego o castigo não merecido como um fiel súdito pela ajuda 
médica que prestei.”(SCHÄFFER, p.04) 
 

Mas Schäffer retomou suas atividades na seqüência, tanto que 
em Maio de 1907, recebe agradecimentos dos familiares de Johann 
Peter Becker, pelo seu “tratamento fiel e meticuloso” dispensado ao 
doente, acometido por  câncer no lábio, que apesar de várias 
operações cirúrgicas, veio a óbito. 

Por volta dos anos de 1950, o curandeiro nascido no 
Jammerthal, Aloísio Kiewel, foi residir em Dois Irmãos e lá passou a 
manipular pomadas, chás e xaropes, além de consertar ossos, curar 
anemias, debelar hemorragias e tratar insolações. Igualmente, ao 
redor dos seus transes, colonos apaziguavam suas almas. O 
Curandeiro afastava maus espíritos e localizava objetos perdidos, 
recorrendo a rezas muitos simples, de domínio do senso comum, 
como as orações do Pai Nosso e da Ave Maria.  

 
10 Dr. Schäffer refere-se ao castigo como sendo a multa semanal  de 100.000  imposta pela Diretoria 
de Higiene, caso viesse a exercer irregularmente suas atividades de médico. 
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Dependendo da moléstia, gordura de galinha em forma de 
pomada era usada como antibiótico. Na realidade a gordura 
impermeabilizava o ferimento, impedido possível processo 
infeccioso, mas o próprio sistema imunológico do corpo cicatrizava 
o ferimento. Em outras situações eram feitas infusões de ervas, tanta 
para friccionar, quanto para serem ingeridas.  

Quando questionado sobre a origem dos seus dons e da sua 
paranormalidade, Kiewel se limitava a dizer: “Eu sei das coisas” e se 
isolava. Em transe, buscava visões esclarecedoras com o objetivo de 
ajudar seus pacientes, que formavam fila na rua em frente à sua 
casa. 

Na língua alemã detectam-se expressões que não possuem uma 
tradução literal para o português. São palavras compostas que 
geralmente descrevem situações ou sensações onde a tradução precisa 
de uma interpretação. Na seara da doença, a expressão “Gedocktert” é 
uma dessas expressões sem tradução, descrevendo um cenário onde 
vários médicos ou alternativas de cura foram tentados e buscados 
dentro de um mesmo evento de enfermidade. Em raras oportunidades 
“Gedocktert” é usada na versão escrita, mas na oralidade é 
mencionada de forma recorrente. Depois que as ervas curativas, as 
pomadas caseiras ou as gotas de creolina não tivessem mostrado êxito 
no tratamento, o momento contingenciava a procura por outras 
alternativas que estivessem ao alcance. Nas localidades próximas ao 
Padre Eterno, o uso da referida expressão deixa nítida uma realidade 
de persistência, onde a busca extenuante pela cura foi (im) 
possibilitada depois de uma peregrinação da família atrás das opções 
existentes. Para restabelecer a saúde do corpo ou da alma, sem 
resignação, grandes distâncias eram percorridas semanalmente, o que 
representava também um gasto de dinheiro. À medida em que o 
primeiro tratamento não proporcionava os resultados esperados, 
outros “bálsamos” e recursos salvadores eram buscados. 

As circunstâncias que prevaleciam no Rio Grande do Sul 
depois da Proclamação da República mostram nitidamente que os 
médicos diplomados e suas instituições não estavam consolidados. 
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Também não tinham poder político naquele momento: precisavam 
disputar espaços para continuar atuando, numa região onde 
qualquer indivíduo podia exercer a medicina, não necessitando de 
diploma ou formação técnica. Esse ideário positivista assumido pela 
administração republicana que se perpetuou no poder até a década 
de 1930 não tem paralelo no restante do país.11  

Nessa perspectiva de variedade de saberes populares e de 
agentes de cura, oriundos de diversas tradições e culturas que 
tinham consolidado seu espaço e sua validade junto aos doentes, 
percebemos a presença de uma complexa rede de interações entre 
diversos agentes de cura e  seus doentes. No entanto, a procura por 
um médico, ou outro tipo de curador, se constituía no derradeiro 
recurso para obter a cura para suas mazelas. Os casos de 
enfermidade e sua recuperação, realização de partos e as últimas 
horas do doente terminal, aquilo que denominamos hoje de 
cuidados paliativos, eram tidas como momentos culturalmente 
típicos para serem vividos em seus leitos, na própria casa. E, mais 
próximos que os auxílios dos médicos que iam clinicar na casa de 
seus pacientes, estavam os “curandeiros”.  As motivações que 
conduzem à participação em rituais religiosos diversos e 
curandeirismo  estão estreitamente ligadas  à busca da cura, 
entretanto vão muito  além disso. A busca por consolo, tratamento 
e solução de dificuldades do cotidiano orientaram a população mais 
interiorana e carente a buscar soluções de forma autônoma.  Em 
certo sentido, a medicina ainda apresenta elementos mágicos para 
alguns pacientes quando as prescrições ultrapassam sua 
compreensão, pois operam também por meios ocultos. A maioria 
das pessoas não entende como funciona a química dos 
medicamentos, que produziriam a ‘cura’, no corpo humano: elas 
apenas utilizam a medicação que foi indicada, sem saber como ela 
funciona ou os problemas que pode acarretar. 

 
11 GERTZ, René E. Médicos alemães no Rio Grande do Sul, na primeira metade do século XX: 
integração e conflito. História, Ciências, Saúde – Manguinhos, Rio de Janeiro, v.20, n.1, jan.-mar. 
2013, p.141-157 
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Imigrantes alemães e seus descendentes não abandonaram 
apreensões mágicas do mundo. Na época de atuação dos curadores 
contemplados na presente comunicação, isso permanecia muito 
significativo, pois a medicina ainda apresentava-se como mais uma 
entre as possibilidades de cura, provavelmente, não das melhores, 
pois oferecia tratamentos  considerados agressivos e dolorosos, 
como a cirurgia, sangrias e purgas. Além disso, isolava os doentes, 
privando-os do convívio com familiares e vizinhos da sua localidade. 
De fato, não era o diploma ou a formação acadêmica que “fazia o 
médico”. Nitidamente as comunidades alemãs interioranas 
possuíam seus mecanismos para classificar e testar os agentes da 
cura. Sua respeitabilidade e confiança não provenientes de um título 
alegado, mas da forma como aquela população identificava  o saber 
e o poder de curar. Dos fármacos às dietas, qualquer prescrição que 
se afastasse demasiadamente das práticas ordinárias e não desse 
certo, acabava por tornar-se indício de que aquele curador não era 
bom conhecedor das  artes da cura ou da medicina. 

As outras práticas mágicas, percebidas como alternativas de 
cura se mostravam indolores e ofereciam certo alívio e reconforto 
psicológico, sem afastar os doentes dos seus amigos e parentes. 
Eram conhecidas dos membros do grupo e decorriam de modelos 
amplamente passados de uma geração para outra. 

Transitando entre os aparatos e as contingências dos 
indivíduos  sofredores de enfermidades,  recorremos às memórias 
de Elvira Worst, da Picada São Paulo.Suas lembranças nos 
conduzem aos  primeiros 30 anos do século XX , nos quais, em casos 
de moléstias sem gravidade, os colonos optavam entre alopatia e 
homeopatia para fazer retornar a saúde do corpo. No senso comum 
colono, os dois conceitos de cura tinham o mesmo peso, existia o 
acesso a eles, era questão de opção. Conforme Elvira... 

 
(...)o velho Johann Büttenbender, vinha seguido na casa de seu 
filho Vicente, aqui na Picada São Paulo, e  as pessoas sabiam que 
ele receitava pequenas pílulas de alopatia, prescritas  conforme o 
que dizia o manual que ele consultava. A quantidade de pílulas que 
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deviam ser ingeridas dependia da moléstia a ser tratada. Ele curava 
adultos e crianças. O velho Pastor Schwabe, da Picada Café, tinha 
homeopatia para receitar, trabalhava com gotas, onde a 
quantidade a ser diluída na água também era conforme a doença 
a ser tratada. Pode ser que tivessem outros... Mas aqui perto eram 
eles que forneciam os respectivos  tratamentos. Johann tinha seu 
livro para receitar alopatia e Schwabe consultava seu almanaque 
para indicar hemeopatia. O Schwabe também era “consertador de 
ossos”, tinha trazido muitas coisas da Alemanha, mas com o 
tempo, os médicos se voltaram contra ele, aconselhando as pessoas 
não mais procurar o velho pastor. Mas sabíamos da tolice dos 
médicos que eram contra e continuam contra nos dias de hoje ... 
Mesmo assim, continuamos cavalgando até Picada Café, em busca 
dos serviços do pastor.”12 
 

Percebermos Homeopatia e alopatia como os dois lados de 
uma mesma moeda, em constante disputa por espaços e por 
primazia, no início do século XX. Mas na Picada São Paulo dos 
primeiros anos do século XX, homeopatia e alopatia eram 
percebidas como formas de terapias medicamentosas acessíveis e 
simplificadas, usadas no combate das doenças e de seus sintomas. 
Na percepção leiga, não havia distinção entre os dois tipos de 
medicamentos, exceto que um era no formato de pequenas pílulas e 
o outro em gotinhas. Nas pessoas da Picada, em vários momentos 
pesava a indecisão, a dúvida sobre qual formato terapêutico acessar.  

A alopatia13 se insere dentro do sistema de medicação usado 
pela medicina tradicional, cujo princípio básico consiste em 
combater as doenças com o uso de medicamentos que produzam 
efeitos contrários aos sintomas causados por elas. Esse princípio fica 
nítido até mesmo pela denominação de suas drogas e fármacos, 

 
12 Entrevista com Elvira Worst, realizada em 12.03.2019 
13 Podemos afirmar que a alopatia é o arsenal de drogas e fármacos receitado pela medicina 
tradicional, que consiste em utilizar esses medicamentos para produzir no organismo do doente uma 
reação contrária aos sintomas que ele apresenta, a fim de diminuí-los ou neutralizá-los. Por exemplo: 
se o paciente tem febre, o médico receita um remédio que faz baixar a temperatura. Em caso de dor, 
um analgésico. Os medicamentos alopáticos são produzidos nas indústrias, em larga escala, ou em 
farmácias de manipulação, de acordo com a prescrição médica, que é personalizada. 

https://www.minhavida.com.br/temas/homeopatia
https://www.minhavida.com.br/temas/alopatia
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como por exemplo, os anti-inflamatórios, antibióticos, antigripais, 
antialérgicos, antiácidos, antimicrobianos entre outros. 

Apesar da sua grande eficiência, os principais problemas dos 
medicamentos alopáticos são os seus efeitos colaterais e a sua 
toxicidade. Além disso, o uso indiscriminado de drogas alopáticas 
pode fazer com que o organismo humano se torne intolerante aos 
seus princípios ativos, crie resistência aos seus efeitos e diminua a 
produção de anticorpos, o que enfraquece o sistema imunológico 
dos indivíduos.  

Por sua vez, o princípio básico da homeopatia, é totalmente o 
oposto ao da alopatia. Ao invés de combater as doenças e seus 
sintomas com o uso de medicamentos que produzem efeitos 
contrários a eles, a homeopatia se propõe a curar pelo semelhante. O 
medicamento homeopático funciona através da mesma lógica, através 
do mesmo princípio que existe nas vacinas: ao administrar o veneno 
para dentro do organismo, o corpo desenvolve a reação igual e 
contrária. Através das gotas homeopáticas do Pastor Schwabe, havia a 
intenção de ajustar o organismo a atingir um nível de equilíbrio 
desejado, proporcionando um poder de reação contra a doença, sem 
interferir nos mecanismos causadores da doença. Se vislumbra  o 
fortalecimento das defesas naturais do corpo, ou seja, um 
reposicionamento do próprio sistema imunológico do organismo.  

Elvira Worst lembra que  
 
“(...) as gotinhas eram diluídas na água de forma progressiva, uma 
gota no primeiro dia, nove gotas no nono dia, no décimo dia a 
diluição passava a ocorrer de forma regressiva, até o décimo 
sétimo dia, quando novamente apenas uma gota era diluída na 
xícara com água. Cessava o tratamento e o restante era com a 
própria pessoa e os fortificantes que tomava. Esses remédios o 
Pastor tinha trazido da Alemanha...todas as novidades eles traziam 
de lá. (...) A quantidade de gotas dependia da doença. Das curas 
que o Johann Büttenbender realizou...não sei muito....mas lembro 
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que eram  pequenas cápsulas que vinham dentro de um frasco de 
vidro, que a gente tinha que ingerir (...)”14 
 

O médico alemão Christian Friedrich Samuel Hahnemann 
(1755-1843) é reconhecido como sendo o grande promotor e 
impulsionador da homeopatia, percebida por ele próprio como uma 
nova forma de medicina.15  Já em uma fase mais adiantada de seu 
desenvolvimento, a homeopatia se firma como um saber 
concorrente ao da medicina alopática, com ambas se situando numa 
posição de  conflito constante na luta pelo monopólio de um mesmo 
mercado profissional. 

Se comunicando no dialeto alemão, Elvira Worst usa a 
expressão “allopathie und homöopathie“, pronunciadas justapostas 
e colocadas no mesmo patamar, dentro do universo da cura de 
moléstias. Porém suas memórias contemplam com maior riqueza de 
detalhes as práticas da homeopatia. Com esse formato de 
tratamento, ela e seus antepassados, parece que tiveram uma 
intimidade maior. 

  
Referências documentais 
 
Manuscrito de Georg Schäffer Acervo de Wally Hulda Weber – Museu Histórico 

Municipal de Dois Irmãos/RS 
 
Instituto Anchietano de Pesquisas – Acervo Benno Lermen 
 
Entrevista com Elvira Worst, de Picada São Paulo, Morro Reuter/RS, realizada em 

15.04.2019 
  

 
14 Elvira Worst, entrevista realizada em 12.03.2019. 
15 Insatisfeito com a clínica médica tradicional, a abandona e se dedica a estudos sobre a ação dos 
medicamentos no organismo humano. Em sua principal obra, o Organon da Ciência Médica Racional 
(1810), estabelece os princípios dessa nova medicina e, desde então, ele e seus seguidores utilizaram 
várias estratégias e enfrentaram muitas batalhas para legitimar e difundir a homeopatia. Vide 
CARVALHO, M. B. de. Homeopatia: A Retomada Social de uma Prática Terapêutica, Dissertação 
de Mestrado, Departamento de Sociologia e Antropologia/UFMG, Belo Horizonte, 1988. 
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A memória transmitida pelos participantes do 
Movimento Messiânico dos Monges Barbudos após 

violenta ação do estado sobre o grupo em 1938: 
entre lembranças e esquecimentos 

 
Simone Pinho de Oliveira 1 

 
 

O movimento caboclo camponês dos Monges Barbudos, 
massacre do Fundão2, ocorrido no interior do Rio Grande do Sul, 
então município de Soledade entre 1935 e 1938, ano em que foi 
totalmente desarticulado por forças policiais em violenta ação do 
estado. O Movimento dos Monges Barbudos surge após contato de 
um dos moradores da região, André Ferreira França, Deca França, 
com um andarilho de nome João Maria, que também ficou 
conhecido como São João Maria, Santo Monge, Monge João Maria. A 
passagem de João Maria teria sido o marco das alterações das 
atividades camponesas e da crença religiosa dos caboclos que 
habitavam aquela região, este teria ensinado muito a Deca França 
sobre meio ambiente, a importância dos recursos naturais, água, 
solo, iluminamento solar, lua e das matas, bem como dos malefícios 
do cultivo do fumo, na prática local armazenado no interior das 
casas, o fumo inclusive era de interesse específico dos negociantes 

 
1 Graduada em Engenharia Agrícola, Especialista em Engenharia de Segurança do Trabalho, 
Mestranda no Programa de Pós-Graduação em Memória Social e Patrimônio Cultural da Universidade 
Federal de Pelotas – UFPEL – Pelotas – Bolsista da Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de 
Nível Superior - Brasil (CAPES). 
2 PEREIRA, André Luiz S. e WAGNER, Carlos Alberto. Os monges barbudos & o massacre do fundão. 
Porto Alegre: Mercado Aberto, 1981. 
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(bodegueiros) que comercializavam o produto para além daqueles 
rincões.  

João Maria também teria ensinado Deca sobre as 
propriedades das ervas medicinais curativas, conhecimento que 
auxiliou muita gente daquele local e dos arredores que iam em busca 
de conforto para os males do corpo, e, que eram atendidas por Deca. 
Segundo consta, João Maria teria solicitado a Deca que anunciasse e 
transmitisse aos demais os ensinamentos recebidos.  

Desta forma, em pouco tempo os caboclos que cultivavam 
lavouras de fumo que abasteciam o comércio local, abandonaram 
esta atividade e passaram a cultivar produtos de subsistência que 
trocavam entre si. Juntamente com os ensinamentos relativos ao 
meio ambiente e as ervas curativas, João Maria teria trazido 
fortemente a palavra cristã de trabalho, respeito, humildade, 
tolerância, cooperação, de fé, o que levou o povo caboclo daquela 
região a uma convicção fervorosa de fé, demonstrada em procissões 
regulares, reuniões para leituras bíblicas, entre outros. 

Tais alterações de rotina de um grupo cada vez maior de 
caboclos  chocou-se com diversos interesses de poder comercial e 
político dominante na região, concomitantemente, no país corria 
naquele período a “campanha anticomunista” levada a cabo pelo 
governo ditatorial de Getúlio Vargas após intentona comunista de 
1935, não bastasse a acirrada violência política que já havia naquele 
município após a Revolução Constitucionalista de 1932, na qual 
Soledade pegou em armas e se opôs a Vargas apoiando os 
paulistanos. Assim, sobre este terreno político nada estável é que 
surgiu o Movimento dos Monges Barbudos, e, de certa forma, em 
função dele é que foram reprimidos, atacados, conjurados pelo 
entrelaçamento de interesses conservadores, política violenta e 
manipulação política de estado.  

No ano de 1938, aproximadamente após três anos de seu 
início, o movimento dos Monges Barbudos desaparece sob o tacão 
policial do Estado. Durante aproximadamente quatro meses, após o 
primeiro ataque na Capela de Santa Catarina na madrugada de 19 
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de maio de 1938, o patrulhamento das forças policiais na região 
permanece a caça de Deca França. Deca foi encontrado e morto na 
madrugada de 14 para 15 de agosto de 1938. Neste período, as forças 
policiais invadiram residências para reprimir reuniões dos 
participantes do movimento, muitos foram presos e tiveram barbas 
e cabelos raspados, a barba longa que usavam, era uma 
característica do grupo, que se tornou proibida. 

Causou e causa curiosidade que tal mobilização caboclo 
camponesa tenha permanecido no esquecimento histórico por mais 
de quarenta anos, já que a primeira publicação sobre os Monges 
Barbudos só ocorreu em 1980 realizada pelos jornalistas André 
Pereira e Carlos Wagner3, seguida em 1987 do trabalho do frei 
capuchinho Valdemar Cirilo Verdi4, que residiu em Soledade nos 
anos 60. Após estes trabalhos iniciais, a partir dos anos 2000, mais 
um livro foi editado pelo Pf. Dr. Dejalma Cremonese5, bem como, 
diversos trabalhos acadêmicos sobre o assunto, dissertação de 
mestrado de Henrique Kujawa6 e Fabian Filatow7, ainda, as teses de 
doutorado de Fabian Filatow8, Cesar Hamilton Brito Goes9 e Maria 
da Glória Lopes Koop10. 

 
3 Cf. nota 1 
4 VERDI, Valdemar Cirilo. Soledade das sesmarias, dos monges barbudos, das pedras preciosas. Não 
me Toque (RS), Gesa, 1987. 
5 CREMONESE, Dejalma. O MASSACRE DO FUNDÃO: MEMÓRIA, ORALIDADE E RESISTÊNCIA Uma 
história de perseguição e morte. Santa Maria (RS), FACOS, UFSM, 2016.   
6 KUJAWA, Henrique Aniceto. Cultura e religiosidade cabocla: movimento dos monges barbudos no 
Rio Grande do Sul -1938. Passo Fundo: Editora Universidade de Passo Fundo, 2001. 
7 FILATOW, Fabian. Do sagrado à heresia: o caso dos monges barbudos (1935-1938). 2002. Dissertação 
(Mestrado em História) – Instituto de Filosofia e Ciências Humanas, Universidade Federal do Rio 
Grande do Sul, Porto Alegre, 2002. 
8 Cf. nota 7 
9 GOES, Cesar Hamilton Brito. Nos caminhos do santo monge: religião, sociabilidade e lutas sociais no 
Sul do Brasil. 2007. Tese (Doutorado em Sociologia) – Instituto de Filosofia e Ciências Humanas, 
Universidade Federal do Rio Grande do Sul, Porto Alegre, 2007. 
10 KOPP, Maria da Glória Lopes. A chave do céu e a porta do inferno: os monges barbudos de Soledade 
e Sobradinho / Porto Alegre, 2014. Diss. (Mestrado em Ciências Sociais) – Instituto de Filosofia e 
Ciências Humanas, PUCRS. 
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Assim, a historiografia formada sobre o assunto, analisou o 
movimento referenciando-se em entrevistas, notícias da imprensa 
da época, documentos oficiais na forma de processos judiciais do 
conflito, documentos da Igreja Católica, bem como na análise do 
momento político que atravessava o país na época.  

As publicações iniciais sobre os Monges Barbudos acabaram, 
de certo modo, por repetir a documentação elaborada a época, sem 
dúvida depreciativa a população cabocla envolvida no movimento, 
com levantamento de juízo de valor sobre a população envolvida. De 
outra forma, os minuciosos trabalho de pesquisa realizados a partir 
dos anos 2000, trouxeram ao presente nova visão dos fatos, 
trouxeram fatos antes ignorados, que metodologicamente 
analisados norteiam hoje a historiografia sobre os Monges Barbudos 
de Soledade. 

 Ainda, em relação às informações coletadas a época, anos 30, 
não se sabe de entrevista com os participantes do movimento, não 
se tem depoimentos diretos destes “Lembrando que estas fontes 
tratam dos Monges Barbudos, mas em raríssimos momentos 
permitem que estes se expressem ou defendam-se [...] não é um 
relato direto [...]" (Filatow, 2016) e se deram "[...] no interior de 
uma delegacia ou na tensão de um tribunal.” (Filatow, 2016). Além 
de não terem sido ouvidos, houve uma desconstituição destas 
pessoas enquanto cidadãos, pais de família, agricultores locais que 
produziram longamente para o comércio da região, na medida em 
que as instituições que deveriam zelar pelo registro e pela 
imparcialidade processual que se seguiu ao conflito não o fizeram 
“Na análise do processo criminal observa-se que os servidores 
públicos, escrivães ou outros colaboradores designados vão 
construindo com seus registros ideias desfavoráveis aos barbudos e 
articulando justificativas da intervenção estatal.” (Kopp, 2014, p. 
156). 

Embora tenha havido possibilidade de ouvir alguns 
participantes do movimento na época da realização dos primeiros 
trabalhos sobre os Monges Barbudos na década de 80, e de alguns 
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descendentes nas décadas seguintes, é em função do silenciamento 
havido no passado que este projeto que se inicia se debruçará.  O 
que os participantes do movimento tinham a dizer, de que forma 
narraram e transmitiram sua herança memorial sobre 
acontecimentos dos anos 30 aos seus descendentes, e estes, também 
transmitiram esta herança de oralidade, carregam ainda estas 
memórias dolorosas.  

Em diversos momentos da história humana, frente ao 
autoritarismo, fatos históricos foram suprimidos, não registrados a 
fim de evitar que servissem de base para o registro historiográfico 
futuro, tentativa de “isentar” os perpetradores de 
responsabilizações, de "negar" as arbitrariedades. A memória 
segundo Pierre Nora “transportada por grupos vivos [...] enraíza no 
concreto, no gesto, na imagem e no objeto" (1984 apud Candau, 
2005, p. 75), assim, em tempos de obscuridade e medo seria ela, a 
memória, a restauradora das imagens do passado não registrado, 
quando os vivos que a carregam rememoram, trazem a imagem do 
passado que se desejou ocultar, enterrar, trazem a vida para a 
história. 

Este projeto de pesquisa buscará a transmissão de memória 
entre gerações, intergeracional do movimento dos Monges 
Barbudos, principalmente do conflito imposto pelo Estado. Paul 
Ricoeur diz que, a memória transmitida pela boca dos antepassados 
possibilita que estabeleçamos pontes entre o presente e um tempo 
não vivido por nós (1985 apud Candau, 2005, p. 63). As memórias 
difíceis, traumáticas, dolorosas, ligadas a grupos ou comunidades 
tem forte apelo identitário, Ernest Renan afirmava que “o 
sofrimento em comum une mais do que a alegria” (1992 apud 
Candau 2018, p. 151).  

Mas hoje, passados 81 anos do conflito e do movimento, ainda 
haverá traços identitários de ligação, as novas gerações teriam 
recebido esta transmissão oral de memória. Sabe-se que nem toda 
pessoa tem condições de carregar memórias que são, muitas vezes 
um fardo por demais pesado, inviabilizando a vida cotidiana, então, 
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o esquecimento anistiador, libertador, restaurador se faz necessário. 
Principalmente memórias familiares, indiretamente suas, 
genealógicas, tem um peso ainda maior, não só o fato de dor do 
passado, mas carrega também o peso da identidade familiar, 
genealógica, um dever memorial brutal para com os antepassados. 

Desta forma, a pesquisa que se inicia 2019/2020, 
metodologicamente usará a pesquisa de campo, com oralidade de 
fonte direta coletada via entrevistas e análise de conteúdo das 
narrativas levantadas.  

Aos Monges Barbudos de Soledade, agricultores caboclos 
como tantos esquecidos nos rincões deste país continental, que 
buscaram meios de enfrentar as adversidades coletivamente, voz, 
pela herança memorial de oralidade transmitida entre gerações, 
ainda que tardiamente.  

Saberemos ouvir. 
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A morte na comunidade japonesa do Rio Grande do Sul: 
espaço de integração social e de memória 

 
Tomoko Kimura Gaudioso 1 

 
 
Introdução 
 

Desde que a humanidade surgiu, a prática religiosa tem 
acompanhado a sua evolução, seja na organização social ou política, 
através dos rituais. Em relação aos eventos ritualisticos que o grupo 
social participa, em maior ou menor grau, pode-se apontar os rituais 
como a de casamento e a morte. Esses rituais mudam de uma 
cultura a para a outra e acompanha o grupo social que as pratica, 
mesmo que seja deslocado para o território estrangeiro. 

Nessa perspectiva, esse trabalho pretende apresentar o 
resultado de observações realizadas tendo como objeto de análise o 
comportamento dos imigrantes japoneses no Rio Grande do Sul em 
relação à morte e o rito praticado naquela comunidade como 
instrumento de rememoração da cultura japonesa. 

 
A imigração no Rio Grande do Sul e as crenças religiosas 

 
O estado do Rio Grande do Sul recebeu influência de várias 

culturas desde o tempo das reduções jesuíticas em fins do século 
XVII, as quais visavam principalmente a catequização dos indígenas 

 
1 Diretora do Memorial da Imigração e Cultura Japonesa do Instituto de Letras da Universidade Federal 
do Rio Grande do Sul, Porto Alegre, RS, Brasil. Doutoranda do Programa de Pós-Graduação em 
História da Universidade Federal de Santa Maria, Santa Maria, RS, Brasil. 
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quando Igreja Católica foi em busca de novos fiéis2. Assim, a 
presença de espanhóis e portugueses permitiu a presença do 
catolicismo no território brasileiro, inclusive naquele estado.  

No Rio Grande do Sul, a entrada dos italianos – quase que na 
sua totalidade católicos–, iniciada em 1874 na região de Bento 
Gonçalves, se ampliou às outras regiões exerceram grande 
influência sobre a cultura religiosa rio-grandense.  

Por outro lado, os imigrantes alemães, ao chegarem ao estado 
em 1824 na região de São Leopoldo, possibilitaram a inserção de 
nova cultura religiosa, agora alemã (RÜCKERT, 2013, p. 216-217). 
Segundo Portella, os imigrantes teutos e evangélicos. Luteranos por 
sua origem, foram se espalhando pelo Brasil, formando 
comunidades evangélicas teutos, principalmente como local de 
diversão e encontros sociais, majoritariamente na região da bacia de 
Rio dos Sinos e Taquari e mais ao interior (PORTELLA, 2006, p. 595-
604).  O estado do Rio Grande do Sul, assim, ao longo de sua história 
tem recebido imigrantes, principalmente os europeus.  

Entretanto, no que se refere a imigração dos asiáticos, mais 
precisamente de japoneses, não se tem estudos aprofundados sobre 
esse movimento imigratório para a região meridional, ao contrário 
da região de grande São Paulo, Paraná e outras regiões mais ao norte 
do país como Pará. Até o início da Segunda Guerra Mundial,  a 
presença dos imgrantes japoneses no Rio Grande do Sul era 
insigificante, pois a primeira tentativa de assentamento dos 
japoneses, a Colônia Japonesa de Santa Rosa na segunda metade da 
década de 1930, fracassou. Ela desapareceu no início da guerra por 
se localizar às margens do rio Uruguai, fronteira com a Argentina, 
zona de segurança nacional (GAUDIOSO, 2016).  

Hoje, os antigos habitantes e seus descendentes se encontram 
espalhados pelo todo território nacional, inclusive na região 
metropolitana do Rio Grande do Sul  (OGASAWARA, 2004, 230-

 
2 Biblioteca Borges de Medeiros da Assembleia do estado do Rio Grande do Sul. Disponível em: 
<http://www2.al.rs.gov.br/biblioteca/Publica%C3%A7%C3%B5esTem%C3%A1ticas/SetePovosda
sMiss%C3%B5es/tabid/6475/Default.aspx>. Acesso em: 2 maio 2019. 
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243). Em relação à prática religiosa desses imigrantes, não há 
nenhum registro, nem a prática de cunho familiar. 

A imigração direta de japoneses do país de origem para o 
estado teve início oficial na época do governador Ildo Menegetti, em 
1956, com a retomada de fluxo imigratório de indivíduos que tinham 
a nacionalidade dos países do Eixo. Essa imigração ocorreu até 1963, 
subsidiada pelo governo japonês, com introdução de alguns 
milhares de pessoas (SANTOS; DOLL; GAUDIOSO, 2003, p. 55). No 
que se refere à crença religiosa, vieram os crentes budistas, 
xintoístas e de novas religiões – além de católicos e protestantes. Não 
há, entretanto, o registro da construção de templos budistas ou 
xintoístas por parte desses imigrantes como ocorreu com católicos 
e luteranos, o que poderá ser elemento de investigações futuras. 

 
Koden e koden gaeshi: o  sistema de fazer doação de valores em 
dinheiro  

 
Os rituais de passagem são elementos primitivos do 

comportamento humano, independentemente se no oriente ou 
ocidente. No caso da sociedade japonesa, o crescimento gradual das 
crianças, aos três, cinco e sete anos de idade são comemorados em 
família. Outro ritual é a de celebração de matrimônio, geralmente 
envolvendo familiares e amigos. Ainda, há  celebrações que se realiza 
para determinada idade, independente da festa de aniversário.  Por 
último, no fim da vida, a morte exige um desfecho com rito especial 
peculiar. 

Como já disse Geertz,  
 
num ritual, o mundo vivido e o mundo imaginário fundem-se sob 
a mediação de um único conjunto de formas simbólicas, tornando-
se um mundo único e produzindo aquela transformação 
idiossincrática no sentido de realidade […]. Envolver essa fusão 
simbólica do ethos com a visão do mundo, são principalmente os 
rituais mais elaborados e geralmente mais púbicas que modelam a 
consciência espiritual de um povo, aqueles nos quais são reunidos, 
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de um lado, uma gama mais ampla de disposições e motivações e, 
de outro, de concepção metafísicas. (GEERTZ, 1989, p. 128). 
 

Nesse sentido, certos comportamentos que acompanham o 
funeral de imigrantes japoneses e seus descendentes saltam aos 
olhos. Um deles é a montagem de uma mesinha com um cartaz 
escrito “recepção” na entrada da capela onde ocorre o velório para 
arrecadação de envelope com o dinheiro, pois, no funeral japonês, 
“os convidados para o velório costumam levar ‘dinheiro para o 
insenso’ (koden), dentro de um envelope branco, e flores” 
(FREDERIC, 2008, p. 304). Na entrada do velório, uma pessoa, 
geralmente de sexo masculino, próxima à família do falecido, monta 
uma mesa e senta-se na cadeira atrás para anotar no caderno o 
nome da família e receber o envelope das oferendas trazidas pelos 
amigos e conhecidos. Essa tradição é realizada 
independependemente da religião da família, ou do falecido, ou da 
cerimonia religiosa que é realizada no momento funerário.  Durante 
sete semanas, até completar 49 dias desde o falecimento, 
“teoricamente uma cerimonia religiosa deve ser feita a cada sete dias 
durante o luto; depois no primeiro, terceiro, sétimo, décimo terceiro, 
décimo sétimo e trigesimo aniversário” (FREDERIC, 2008, p. 304). 

 
soma de dinheiro que as pessoas que vão a um funeral entregar a 
família do falecido para ajudar nas despesas. Essa soma é 
frequentemente devolvida, em parte, aos doadores (koden-gaeshi), 
no caso de famílias abastadas. Esse costume substitui a antiga 
contribuição em arroz e alimento por parte da comunidade. 
(FREDERIC, 2008, p. 676). 
 

Embora seja um costume japonês, esse costume é repetido na 
comunidade de imigrantes japoneses no Brasil, independente da 
geração. Quando alguém falece, é nomeado o moshu3, indivíduo que 
presidirá o funeral e o sewanin, que administrará todos os 

 
3. Nomeia-se como Moshu  o filho primogênito ou cônjuge da pessoa falecida. No caso em que o moshu 
seja menor de idade, o funeral será presidido por alguém nomeado regente (kouken-nin). 
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procedimentos para que o funeral ocorra de modo tranquilo. 
Conforme Nishikawa (1977, p. 121), o moshu tem incumbência de 
contratar a agência funerária e, posteriormente, ficar próximo ao 
caixão e receber os visitantes, assim como agradecer posteriormente 
as pessoas que estiveram presentes na cerimônia funerária.    

Enquanto o moshu exerce função similar a do chefe da família 
do morto no ato fúnebre na cerimônia cristã, a presença do sewanin 
no velório japonês torna a cerimônia bastante peculiar. O sewanin4, 
normalmente uma pessoa da confiança da família, exerce a função 
de gerência, desde a comunicação do falecimento aos amigos e 
outras pessoas ligados ao morto até a atividade de tesouraria. Este 
cargo é importante porque, segundo costume japonês, a cerimônia 
fúnebre envolve ritual complexo que, direta ou indiretamente, 
atinge toda a comunidade local (NISHIKAWA, 1977, p. 121). 

Conforme Nishikawa (1977, p. 122), ao sewanin, sendo chefe 
da cerimonia fúnebre, cabe “orquestrar” o funeral, nomeando os 
encarregados para as funções que envolve a cerimônia. Isso porque, 
no funeral japonês, percebem-se costumes bastante peculiares tais 
como tesoureiro, administrador de koden, nomeado koden-kanri-
gakari5. O koden-kanri-gakari recebe o envelope contendo o valor 
das oferendas em dinheiro trazidos pelas pessoas que vêm ao 
funeral, anota meticulosamente a sua quantia, nome da pessoa e a 
data do recebimento do envelope em caderno próprio para isso. 
Também monta-se uma mesinha, onde fica uma pessoa 
encarregada de anotar os visitantes, chamada uketsuke-gakari, que 
anota todas as pessoas que comparecem ao velório e funeral, 
discriminando o relacionamento do visitante com o falecido6.  

 
4. O sewanin pode ser uma pessoa que tenha o cargo superior no local de trabalho do falecido, alguém 
que tenha ligação de parentesco ou uma pessoa da vizinhança e que seja alguém esclarecido e que 
tenha havido uma ligação próxima ao falecido. 

5. No Japão, as pessoas levam uma quantia em dinheiro para o local do velório, sempre dentro do 
envelope branco, como oferenda ao falecido e entrega-no para o encarregado de receber esse envelope, 
chamado koden-kanri-gakari. 

6. As relações com o falecido pode ser direto ou indireto, por exemplo, se inserir na lista de amigos, 
colegas de trabalho, relação profissional e outros relacionamentos socialmente relevantes.  
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Segundo J. G., um brasileiro que participou do funeral à moda 
japonesa pela primera vez em 1999,  achou muito esquisito um 
senhor de meia idade, japonês, montar uma mesa, sentar atrás dela 
e iniciar o recebimento de envelopes que os visitantes traziam na 
capela, conferindo o nome deles e espiando o que continha dentro 
desse envelope.   

Outro cargo importante a ser definido é o renraku-gakari, 
sendo-lhe incumbido a fazer comunicação do óbito, local do velório 
e o cemitério onde ocorrerá o enterro as pessoas que os familiares 
consideram relevantes, assim como envio de mensagem de 
agradecimento aos que compareceram na cerimônia fúnebre. O 
cargo de recepção propriamente dito, o settai-gakari, se encarrega 
de receber o religioso, cuidar dos pertences dos visitantes, comes e 
bebes para os presentes e preparação de comidas. Ainda, conforme 
ocasião, pode se nomear outros cargos menores, inclusive alguém 
para escrever os nomes dos visitantes com o pincel japonês 
(NISHIKAWA, 1977, p. 123). 

Pode-se perceber, assim como no casamento, a morte tem 
papel importante na organização da sociedade japonesa, eis que 
movimenta toda comunidade que o falecido teve contato, direta ou 
indiretamente. Uma das funções mais honrosas, a sewanin, é a mais 
cobiçada de todos pois, uma vez nomeada e cumprida devidamente 
a sua função, a pessoa fica respeitada pela toda a comunidade, sendo 
vista como pessoa de confiança.   

Esse sistema de ato fúnebre também é replicado na 
comunidade japonesa, como lembrou bem o Hiroshi Saito, professor 
da Universidade de São Paulo, antropólogo e economista. Nas suas 
palavras, 

 
O casamento e o funeral são os ápices de giri7. Então acontece 
fenomeno interessante aos nisseis8 que não conhecem o 

 
7. Giri – obrigações morais oriundas do relacionamento amistoso. 

8. Nissei – os indivíduo de segunda geração. Esse termo é comumente usado como sinonimo de filhos 
de japoneses que imigraram ao Brasil. 
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significado do giri. O velório é importante tanto no Brasl como no 
Japão. O que os nisseis indagam é a forma como é feito esse velório. 
No costume brasileiro, os vizinhos, mesmo os que não tiveram 
relações mais próximas, comparecem ao velório, ficam algum 
tempo em volta do caixão, silenciosamente, como se o guardasse. 
[…] No caso dos japoneses – parece que é mais comum nas 
comunidades do interior – […] o hábito de entregar koden é 
realizado de forma natural. Depois de continuada oferenda da 
queima de insenso, a montanha de envelopes escrito kden se forma 
em cima da mesa. Eu pergunto: quanto em dinheiro contém esses 
envelopes? […] Ouvi falar que os brasileiros foram influenciados 
por esse costume na comunidade onde há muita presença japonesa 
e passaram praticar a entreg do envelope de koden. (SAITO, 1978, 
p. 116-117). 
 

A arrecadação de dinheiro da comunidade em forma de koden 
muitas vezes compõe uma soma significativa e auxilia no pagamento 
de custos do enterro e outras despesas que envolvem o rito fúnebre.  
Assim, em forma de auxílio mútuo, a comunidade se ajuda quando 
há necessidades financeiras, como o casamento ou a morte, e, nesse 
caso, o funeral. 

 
Comunidade japonesa do Rio Grnde do Sul e o rito fúnebre 

 
Quando Saito menciona que esse costume de entregar 

envelope de dinheiro cria estranheza entre as pessoas de segunda 
geração de imigrantes, isso não ocorre entre os imigrantes 
japoneses e seus descendentes no Rio Grande do Sul. Uma das 
explicações é que, sendo imigração tardia, há muito mais imigrantes 
de primeira geração que levam seus filhos já brasileiros aos funerais 
montados a moda japonesa do que em São Paulo e arredores como 
Saito menciona e que, como participantes naturais daquele 
ambiente, os indivíduos da segunda geração e outros ficam 
familiarizados com aquele hábito.  

Além disso, enquanto atividade sistematizada, o funeral à 
moda japonesa movimenta a comunidade japonesa local tornando 
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visível a sua organização quanto a liderança e a importância de cada 
um dos membros na medida em que os membros da comunidade 
são nomeados para ocupar funções no velório e outros atos 
correlatos. Ainda, a arrecadação de koden sempre ajuda a 
complementar as despesas, de modo que, entre comunidade 
japonesa, nunca é recusada, mesmo quando o funeral ocorre à moda 
cristã ou em outra religião que não seja xintoísta ou budista.  

Outra explicação para a continuidade desse costume entre 
comunidade de imigrantes japoneses é que há a aceitação de 
diferenças presente nas religiões sem que isso caracterize 
sincretismo ou apropração de certa ideologia religiosa.  

A não discriminação da religião ocorre provavelmente porque 
o povo japonês respeita a natureza e os ancestrais, celebrações 
budistas e xintoístas ao mesmo tempo, sem que uma religião exclua 
a outra (GAUDIOSO; SOARES, 2016, p. 1300).  

Em relação a isso, Pereira afirma que: 
 
O Budismo, entretanto, não somente teve um relacionamento 
sincrético com o Xintoísmo, como também desenvolveu uma espécie 
de “divisão de trabalho” com o mesmo, no que tange a ritos de 
passagem: enquanto o Xintoísmo geralmente está relacionado com o 
nascimento e o matrimônio, o Budismo continua na esfera do culto 
aos antepassados e dos ritos funerários. Note-se, porém, que apesar 
de não serem práticas comuns, também é possível haver casamento 
budista e funeral xintoísta. (PEREIRA, 2006, p. 3-4). 
 

A retribuição ao reebimento do koden por parte do familiar a 
comunidade envolvida, chamado koden-gaeshi, também faz parte do 
ritual e é reproduzida entre comunidade de imigrantes japoneses. 
Conforme Nishikawa, o falecido atinge a nirvana após quadragésimo 
nono dia da morte e, antes disso, sua alma fica divagando entre nosso 
mundo e o mundo dos mortos. Então, o quadragésimo nono dia é o 
dia que acaba o período de luto e, tradicionalmente, se fazia o koden-
gaeshi após esse período […]. Desde antigamente, dizia-se que ‘quando 
ocorre infortúnio, devolve-se a metade da quantia’ e parece que s 
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pessoas devolvem a metade da quantia as pessoas, em forma de 
objetos. […] Há pessoas que, em vez de retribuição, doam certa quantia 
as entidades filantrópicas ou na associação contra câncer e publicam 
essa comunicação juntamente com as palavras de agradecimento. Os 
objetos quando entregues como retribuição, são geralmente, chás, 
toalhas e furoshiki, o pano para o embrulho. Tanto os xintoístas como 
cristãos, também distribuem algum objeto de lembrança 
(NISHIKAWA, 1977, p. 138). 

Algumas famílias japonesas que residem no Rio Grande do Sul 
fazem a festa do quadragésimo nono dia do falecimento para 
comemorar a ascenção do espírito do morto ao  nirvana, convidando 
amigos e conhecidos mais próximos. Nessa ocasião, faz-se 
retribuição à atenção recebida, sobretudo o koden.  Assim, nesses 
casos, além da comida e bebida, a família do homenageado entrega 
aos convidados, objetos úteis no dia a dia como lembrancinhas.    

 
[…] quando alguém morre, as famílias mantêm o costume de 
realizar evento ao 49º dia de falecimento, uma homenagem ao 
falecido com pequena celebração de comes e bebes, em suas 
residências ou num restaurante, sempre de modo reservado. 
(GAUDIOSO; SOARES, 2016, p. 1301). 
 

Essa ocasião serve para fortalecer o laço de pertencimento entre 
os membros da comunidade que, além de proporcionar o reencontro 
dos amigos e conhecidos, possibilita ampliar o laço que os une, tendo 
como mediador o próprio falecido. De outra parte, além de realimentar 
a memória como instrumento construtor da identidade nipônica, 
reforça o sentimento de pertencimento ao grupo por compartilhar a 
mesma dor por perda do ente querido, seja numa intensidade maior 
ou menor e que compartilhou, de certo modo, as dificuldades de ser 
imigrante na etapa difícil do Japão pós-guerra. 

Pois,  
 
la memoria tiene tendencia a atraversar varias etapas que 
podríamos, retomando el modelo que propone Henry Rousso  em 
Syndrome de Vichy, descobrir de la siguinte manera: primero un 
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acontecimiento  memorable, un giro, a menudo un traumatismo, 
luego una  fase de represión que será tarde o temprano seguda por 
una ineviable ‘anmnesis’ y que puede algunas veces  convertirse 
em obsesión memorial. (TRAVERSO, 2011, p. 44). 
 

Todos os atos que envolvem a cerimônia fúnebre peculiar aos 
japoneses alimenta e realimenta a memória dos indivíduos que são 
envolvidos no processo que, sendo funcional e cumulativo, acaba 
por construir a memória coletiva e cultural, fortalecendo a 
identidade de ser um japonês. Conforme Aleida Assmann, embora 
as memórias individuais não gerarem sentidos ou fundamentem 
valores,  

 
esses mecanismos derivados da observação da memória individual 
podem ser transpostos para a memória cultural. Em uma cultura 
oral da memória, na qual memórias individuais fortalecidas por 
esteios materiais e corpóreos como bordadura, pintura, ritmo, 
dança e música constituem o refúgio da memória cultural, é 
impensável haver uma distinção entre memória funcional e 
culmulativa. (ASSMANN, 2011, p. 150). 
 

De fato, quando os imigrantes japoneses apontam os mortos 
de forma impessoal, chamam-nos de senbotsusha, o que significa 
“aquele que se foi antes de nós” e lembram-nos de certa forma como 
heróis que lutaram para criar condições propícias para que seus 
descendentes se estabelecessem na terra imigrada, sendo esta 
memória lembrada por toda a comunidade na época próxima a dia 
de finados do Japão, em meados do mês de agosto.   

Em se tratando da retribuição da família do morto aos 
membros da comunidade que entregaram dinheiro – o koden – 
como valor simbólico de oferenda, há famílias que retribuem elas 
próprias as benesses arrecadadas, organizando a festa do 
quadragésimo nono dia e distribuindo lembranças. Outras famílias 
preferem maior discrição perante a comunidade, preferindo 
somente doar uma soma de dinheiro, geralmente significativa, à 
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associação representativa da comunidade – a Associação de 
Assistência Nipo e Brasileira do Sul, o Enkyô9.  

Essa doação a associação acima é publicada, como koden-
gaeshi, junto com anúncio fúnebre em nome do moshu e seus 
familiares no boletim mensal expedido pela instituição. O valor, 
diferentemente do da doação de dinheiro de outras atividades, não 
é mencionado, porém, a quantia arrecadada faz parte significativa 
da receita para a associação.  Assim, de forma indireta, toda 
comunidade de imigrantes japoneses pôde se beneficiar do koden-
gaeshi, principalmente  paga à Enkyô, visto que esta associação 
presta assistência social, cultural e de saúde voltada principalmente 
à comunidade de imigrantes japoneses.  

 
A celebração ecumênica coletiva: o senbotsusha ireisai 

 
O dia dos finados do Japão não coincide com a data cristã ou 

mesmo afro-brasileira, visto que é celebrado no dia 15 de agosto10. 
Embora a maioria dos imigrantes japoneses respeite a data de 
finados cristã, levando flores aos túmulos no dia 2 de novembro, o 
dia dos finados japonês é lembrado pela comunidade japonesa em 
forma de ato ecumênico coletivo. Em várias associações japoneses 
locais são celebradas, na data próxima a 15 de agosto, um culto em 
homenagem aos falecidos, independentemente da religião.  

Entre as quais a Associação de Assistência Nipo e Brasileira do 
Sul, a maior associação de imigrantes japoneses da região 
meridional, promove celebração ecumênica em homenagem aos 
mortos, o senbotsusha ireisai, em três  religiões diferentes, o 
budismo, o católicismo e por último o protestantismo, tendo como 

 
9. A Associação de Assistência Nipo e Brasileira do Sul é mantida através da anuidade e doações dos 
associados e visitantes que frequentam suas instalações, também através de eventos promovidos como 
festa de talentos e atividades ecumênicas entre outras.  

10. Na verdade, os finados é chamado de festival de Bon, e envolve três dias, um dia que antecede a 
data e outro, que sucede. Acreditam-se que o espírito do falecido retorna à casa da família nesta data, 
de modo que os familiares preparam comidas especiais como ohagi ou outras comids preferidas do 
falecido, comem e bebem  como se o falecido estivesse entre eles.  
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os condutores dessa celebração, todos em língua japoesa com 
tradução sequencial, a monja budista, padre católico e o reverendo 
protestante.  

Isso demonstra que mesmo entre os japoneses há 
heterogeneidade religiosa, de modo que não é possível afirmar que 
todos são budistas ou convertidos ao catolicismo. Pois,  

 
Os japoneses chegaram ao estado há pouco mais de sessenta anos, 
na sua maioria vieram diretamente do Japão pós-guerra (1956). 
Eles mesclam as práticas religiosas entre catolicismo, budismo e 
protestante, cria novo significado sobre os elementos de religiões 
tradicionais japonesas como o xintoísmo e o budismo. 
(GAUDIOSO; SOARES, 2016, p. 1303). 
  

Esta celebração repete-se anualmente na primeira metade de 
agosto, sendo que, na cerimônia budista, todos os presentes 
queimam um punhado de incenso no incensário, em homenagem 
aos mortos, desde os familiares dos falecidos budistas, católicos ou 
protestantes até o padre e o reverendo, todos fazendo os gestos 
formais à moda budista.  

De outra parte, os envelopes com valores entregues pelos 
visitantes são deixados na mesinha da recepção, onde o encarregado 
de recebê-los anota o nome da pessoa e o valor, sendo que uma parte 
desta arrecadação é entregue no final do evento aos religiosos, 
sempre dentro do envelope branco, como agradecimento.  

A organização dessa cerimônia ecumênica cabe à diretoria da 
associação, sendo que cada religião lhe é exigida fazer o arranjo de 
mesa onde o religioso ou a religiosa se instala, iniciando-se pelo 
budismo que exige, além da oferenda de frutas e verduras, um pote 
de chá adocicado, arroz e doce, um incensário com tição acesa e uma 
cuba de incenso picado e flores mais vistosas. Ainda, no local mais 
nobre da mesa, é colocada a imagem de buda e oihai da comunidade, 
isto é, uma tábua em forma de sotouba, onde está escrito “espíritos 
dos falecidos”, representando todas as pessoas que já faleceram. A 
monja senta-se de costas para os presentes no culto e de frente para 
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a mesa com oferendas e sotouba, num gesto de respeito ao espírito 
dos mortos que já estão no estado de nirvana.  

Em nenhum momento ela dá de costas para o local onde está 
sendo aceso o incenso nem à mesa e, para falar com os presentes, 
posiciona-se inclinada. A entoação do sutra, ou seja, a oração é feita 
em linguagem búdica, derivada de sanscrito na maioria do tempo, 
ininteligíel para qualquer um, sendo que uma pequena parte é 
entoada em japonês, sempre ritmada como um cântico do mosteiro. 
Depois da entoação de sutras pela monja, os presentes fazem queima 
de incenso, um a um, de modo que o ambiente fica completamente 
esfumaçado, mas ninguém se manifesta desgostoso com isso. Esse 
gesto, aos olhos de quem está acostumado a ver padres e reverendos 
que se posicionam de frente aos fiéis causa profunda estranheza. 

Terminada a cerimônia budista, remove-se o incensário e 
demais apetrechos da mesa e monta-se um altar católico, com cálice 
e a bandeja para a óstia, além da cruz. Em muitas vezes, mantém-se 
vaso de flores usados na cerimônia budista ao lado. A cerimônia 
católica é realizada normalmente com oração além da leitura de 
versículos, canto e, quem já fez comunhão, comunga. Apesar de 
missa ser conduzida em língua japonesa, o ritual, por si só   segue 
de conformidade com a que os católicos brasileiros estão habituados, 
como oração de “Ave-Maria” e “Pai Nosso”, sinal de cruz e toda a 
programação tradicional. Durante ou depois de encerrada a missa, 
há um pequeno sermão, geralmente curto.  

Por último, realiza-se a cerimônia religiosa protestante, sendo 
que esta é mais repleto de sermões e cantos do que propriamente o 
ritual religioso. Quando se faz cerimônia protestante, retira-se 
praticamente tudo que há em cima da mesa, deixando-a num 
aspecto o mais simples possível. Durante o ritual, o reverendo fala 
diversas vezes o sentido da palavras contidas na bíblia com um 
linguajar simples e comum, de modo que mesmo aqueles que não 
são religiosos possam entender.  

Ao final da celebração, terminada todas as cerimônias que 
ocorrem geralmente no período da manhã, os religiosos e presentes 
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são convidados a participar de um almoço de confraternização, 
quando as pessoas podem se confraternizar e relembrar os 
membros da comunidade falecidos. 

Assim, o senbotsusha ireisai é considerdo pela comunidade de 
imigrantes japoneses como uma das atividades mais importantes da 
associação visto que: 

 
a religião está predisposta a assumir uma função ideológica, função 
prática e política de absolutização do relativo e de legitimação do 
arbitrário,  que só poderá cumprir na medida em que possa suprir 
uma função lógica e gnosiológica, consistente em reforçar a força 
material ou simbólica possível de ser mobilizada por um grupo […] 
assegurando a legitimação de tudo que define socialmente  este 
grupo ou esta classe. (BOURDIEU, 2003, p. 46). 
 

De certa forma, a associação acaba  também se convertendo 
como espaço de consagração religiosa, lato sensu, visto que através 
da organização e oferecimento desse espaço de manifestação 
religiosa ecumênica, acaba permitindo a “legitimação de todas as 
propriedades características de um estilo de vida singular, […] na 
medida em que ele ocupa uma posição determinada na estrutura 
social” (BOURDIEU, 2003, p. 46), sem que seja por si só uma 
instituição religiosa. 

 
Considerações finais 

 
A morte, como o casamento, ocupa espaço significativo em 

uma sociedade. Em se tratando de imigrantes japoneses, o tema da 
morte, assim como o nascimento e o casamento, tem acompanhado 
a comunidade em questão, juntamente com os rituais religiosos. 
Embora o Japão seja atualmente um país onde a prática religiosa 
seja livre e demonstre a presença de várias crenças mesmo entre os 
imigrantes, alguns rituais que envolvem a morte se repetem quando 
esses emigram para outros países, como o Brasil e, neste caso, o Rio 
Grande do Sul.   
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Através da observação da prática reproduzida nos ritos 
funerários dos imigrantes japoneses, sobretudo a da região de 
grande Porto Alegre, capital do Rio Grande do Sul, pode-se perceber 
que a comunidade rememora o passado a cultura da sua terra natal, 
alimentando a memória e ensina aos descendentes o modo de agir 
do japonês no evento da perda de membro da comunidade.  

Ainda, pode se perceber que a Associação Nipo e Brasileira do 
Sul, constituída pela comunidade japonesa e de seus descendentes 
exerce um papel importante para realimentear a memória do 
passado e raiz dos ancestrais japoneses. Organizando o culto 
ecumênico, executado em língua japonesa,  sem que discrimine 
nenhuma das religiões, o espaço da comunidade acaba fortalecendo 
os laços de pertencimento à cultura japonesa ligado fortemente ao 
evento da vida e da morte.  
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A miscigenação do idioma alemão com a língua 
portuguesa, através da chegada dos imigrantes no 

século XIX ao Vale do Paranhana 
 

Camila Brum 1 
 
 
Introdução 
 

Sabemos que a língua sempre sofreu e continua sofrendo 
influências e alterações dia-a-dia e que esta possui variações 
linguísticas que derivam diferentes fatores. Levando em 
consideração esses aspectos, podemos perceber que no Vale do 
Paranhana há uma grande presença da variante alemã misturada ao 
português, resultando em possíveis preconceitos linguísticos por 
parte daqueles que não estão presentes ou inseridos nesse cotidiano.  

Devido a isto, este trabalho procura compreender como deu-
se essa miscigenação dentro de aspectos históricos e culturais na 
região, lembrando que esta fala entra em sala de aula também, onde, 
muitas vezes, os professores não entendem ou desconsideram as 
falas dos alunos, por não conhecerem as origens históricas dessa 
variação linguística.  

Este artigo pretende levantar hipóteses e questionamentos 
aos leitores sobre a influência da cultura alemã sobre a língua 
portuguesa e/ou vice-versa, com possíveis respostas ao longo do 
mesmo, mas que pode conter também, inquietações e 
questionamentos sobre o tema.  

 
1 Acadêmica do curso de Licenciatura em História da FACCAT;  
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1. Um pouco da história da chegada dos alemães ao sul do país 

 
Sabemos que os primeiros imigrantes alemães chegaram ao 

Brasil no século XIX, espalhando-se em várias regiões, dentre estas 
Santa Maria do Mundo Novo (atual Vale do Paranhana), onde 
predominou-se então, o dialeto Hunsruck ou Hunsruckisch um dos 
tantos dialetos dentro da Alemanha. Embora tivessem contato com 
falantes da língua portuguesa dos portos até acomodações às suas 
terras, o isolamento foi inevitável, como relata SPINASSÉ:  

 
“O isolamento foi uma realidade no início do processo, até por não 
haver outros grupos de pessoas em torno das regiões. Como os 
próprios imigrantes organizavam sua estrutura social, ou seja, 
escolas, igrejas, casas de comércio, clubes [...], dificilmente a língua 
portuguesa entrava na colônia, não aparecendo muitas vezes nem 
na escola, já que o professor era um dos colonos.” (SPINASSÉ, 
2006, p.3)  
 

Podemos perceber, que o dialeto alemão resistiu ao português 
num primeiro contato, visto que havia um “isolamento linguístico e 
cultural” nas colônias descendentes (isso não significa que os 
imigrantes não tinham contato com a língua portuguesa, mas sim, 
que o dialeto hunsriqueano predominava nesses aldeões). Por mais 
que houvesse contato com luso brasileiros e escravos de falas 
portuguesas, os imigrantes alemães, por terem mais contato com 
germânicos, não pronunciavam ou aprendiam o português, 
desenvolvendo cada vez mais o dialeto Hunsruck.  

A inquietação maior desse trabalho é saber como foi quebrada 
essa ruptura, onde ambas línguas se misturaram, formando assim, 
um novo dialeto presente na região do Vale do Paranhana, que 
prevalece atualmente na nossa sociedade, mas ao mesmo tempo, 
nota-se que está “sumindo” em algumas localidades da região.  
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2. Hunsruck - dialeto da região do Paranhana 

 
Os colonos alemães partiam de diferentes regiões da 

Alemanha, trazendo juntos de si, não apenas um tipo de dialeto. 
Havia entre eles prussianos, pomeranos, austríacos, suíços, renanos, 
bávaros, entre outros (SPINASSÉ, 2006), então, por mais que existiu 
e existe uma língua-padrão (Hochdeutsch)  entre os imigrantes, as 
variações linguísticas eram inevitáveis, o que possibilitava uma nova 
mistura e formação de dialetos. Ou seja, por mais que em uma 
comunidade de imigrantes houvesse mais de uma variação 
linguística, tinha sempre uma que predominava, fazendo com as 
outras se adequassem a esta variante.  

No caso da região do Vale do Paranhana, o dialeto 
hunsriqueano foi o que predominou. Mas, embora lembrasse a terra 
amada, com o passar do tempo, não condizia mais com a língua 
falada na Alemanha, justamente por entrar em contato com o 
português no Brasil, que vale lembrar, também já havia outras 
alterações devido a miscigenação com línguas africanas e indígenas.  

Segundo SAUSSURE (1913, p. 61) a língua evolui sem cessar, 
ao passo que a escrita tende a permanecer imóvel. Ou seja, a língua 
está sempre em constante mudança e adaptações, sendo atribuída a 
contextos sociais, culturais e espaciais. Essa afirmação só comprova 
o quanto a nossa língua é misturada, visto que no Brasil temos 
aproximadamente 30 línguas de imigração, que, conforme citado no 
capítulo anterior, foram capazes de manter-se por si mesmas por 
um determinado tempo, por meio da constituição dos modos e 
formação de comunidades que acabavam isolando-se por terem a 
estrutura social necessária, fortalecendo o seu dialeto materno.  

Isso reforça o enraizamento do dialeto hunsriqueano na 
região estudada, que segundo Altenhofen:  

 
“Trata-se de uma variedade dialetal de descendentes de imigrantes 
alemães, denominada pelos próprios membros da comunidade de 
fala Hunsruckisch, também Hunsbucklisch, em alusão ao grupo de 
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imigrantes oriundos da região de Hunsrick, localizada entre os rios 
Mosela e Reno, na Ronânia Central.” (ALTENHOFEN, 1996, p. 27) 
 

Embora não existam tantos registros escritos nesse dialeto - 
devido a utilização do alemão padrão (Hochdeutsch) e português - 
encontra-se em algumas cartas ou obras literárias alemãs. Estes 
arquivos serão coletados e analisados posteriormente, para 
aprimoramento do trabalho que está em desenvolvimento, sendo 
que esta primeira parte é sob embasamentos teóricos.  

 
2.1 Hunsruck e o preconceito linguístico  

 
Por mais que muitos afirmem que não existe preconceito 

linguístico com os tipos de falares no território brasileiro, pegamo-
nos, às vezes, em situações onde há descaso e “brincadeirinhas” com 
as variantes da nossa língua. Não o bastante, temos constantes 
reforços da mídia, confirmando e influenciando esse preconceito, 
como afirma Maria Marta Pereira Scherrer:  

 
“A mídia expõe um paradigma bilateral entre a linguagem padrão 
e a linguagem coloquial, atribuindo à última, rótulos de pobreza, 
simplicidade e mesmo de incoerência, revelando uma confusão 
entre língua e gramática normativa, entre língua falada e escrita.” 
(SCHERRER 2005, p. 72) 
 

Ora, faz-se necessário compreender, que, por mais que o 
título divirja desse capítulo, que imigrantes e seus descendentes 
sofreram e sofrem preconceito linguístico, assim como os dialetos 
de outras regiões, sendo caracterizados como errado e assimilados 
as condições sociais. Muitas vezes essas confusas afirmações, não 
têm embasamento teórico e histórico sobre as diferenças na língua 
portuguesa no Brasil, incluindo a variação linguística do Vale do 
Paranhana.  

Em um trecho extraído do livro “Preconceito Linguístico, o 
que é, como se faz”, de Marcos Bagno, vemos uma afirmação errônea 
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do estudioso Darcy Ribeiros, do qual representa, por vezes, o 
pensamento de muitas pessoas acerca das variantes da nossa língua:  

 
“É de assinalar que apesar de efeitos pela fusão de matrizes tão 
diferenciadas, os brasileiros são hoje, um dos povos mais 
homogêneos linguística e culturalmente, e também um dos mais 
integrados socialmente da Terra. Falam uma mesma língua sem 
dialetos.” (BAGNO, 1999, p. 15) 
 

Não o bastante, nos deparamos cotidianamente com esse 
mesmo tipo de pensamento na região de estudo, onde o dialeto 
hunsriqueano, misturado ao português, sofre um tipo de 
preconceito linguístico. Muitas dessas vezes, quem pratica é o 
próprio professor, não de propósito, mas com a intenção de corrigir 
ou introduzir um pronúncia e escrita nos padrões da norma culta. 
Porém acabam expondo esses falantes, que podem entender que sua 
fala, com origens no dialeto alemão, é errado.  

 
2.2 Escrita e fala hunrisqueana no Vale do Paranhana antes da 
transgressão 

 
Antes de adentrarmos à miscigenação da língua alemã com o 

português, faz-se importante diferenciar a língua falada da língua 
escrita no idioma trazido da Alemanha. Assim como para os 
brasileiros existe o português gramatical - geralmente utilizado na 
escrita - e o português falado - com seus sotaques, coloquialismos e 
variantes - o falar e escrever dos colonos também havia funções 
sociais distintas. O primeiro era mais informal, contendo variações, 
enquanto o segundo seguia as normas do alemão gramatical - 
Hochdeutsch. 

Conforme o português ia “tomando” espaço dentro das 
aldeias de colonização alemã, a escrita foi se “misturando”, sendo 
feita, muitas vezes, através da escrita fonética, ou seja, o registro 
escrito conforme a pronúncia das palavras. Com a política do Estado 
Novo (1937-1945) e a consequente repressão e retrocesso do ensino 
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do alemão na escola básica e fundamental, a função da língua escrita 
passou a ser assumida pelo português. (ALTENHOFEN; FREY; 
KÄER; KLASSMANN; NEUMANN; SPINASSÉ, 2007, p. 74). 

Em “Cartas de imigrantes de fala alemã: Pontes de papel dos 
hunsriqueanos no Brasil”, é possível comparar e analisar cartas com 
a escrita ortograficamente alemã dos primeiros imigrantes e a sua 
transgressão escrita conforme ia entrando em contato com a língua 
portuguesa:  

 
“[...] deixam entrever, com maior probabilidade, marcas da língua 
falada, tendo em vista a informalidade e espontaneidade da 
interação, geralmente entre emissores e receptores unidos por 
laços de família ou amizade.” (ALTENHOFEN, STEFFEN, THUN, 
2018, p.13) 
 

É por meio desses registros escritos que é possível ver a 
miscigenação linguística, visto que esta já ocorria antes dos 
aparelhos de gravação de voz e porque era o único meio de 
comunicação dos imigrantes com os entes na Alemanha.  

Também é possível ver que algumas palavras como Rio (rio), 
Milgen (milho) e Kanoen (canoa) são utilizadas como palavras 
nesses registros escritos, porém quem recebia na Alemanha acabava 
não compreendendo a mensagem porque a grafia já começava a se 
mesclar com a língua portuguesa e a escrita alemã, formando, então, 
uma nova variedade linguística.  

 
3. A miscigenação na fala e escrita de descendentes de alemães 
com a língua portuguesa 

 
Este capítulo tem a função de compreender como ocorreu e 

ocorre a mistura entre as duas línguas nos textos escritos e falados 
de descendentes alemães, bem como o português foi utilizado como 
forma de empréstimo para muitas palavras alemãs. Não 
confundamos, que a partir desse empréstimo surgiram outras 
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formas de palavras, mas sim, que em função dessa mistura, a 
linguagem verbal teve empréstimos gramaticais.  

Pode-se  comparar através de cartas escritas por imigrantes 
recém chegados ao Vale do Paranhana (Santa Maria do Mundo 
Novo), a diferença entre cartas escritas por seus descendentes, que:  

 
“Seja na oralidade ou na escrita, umas vez em torno do  Novo 
Mundo era bastante diferente do continente europeu, surgiu a 
necessidade de designar os elementos desconhecidos. Assim de um 
lado, foram criadas muitas palavras novas (neologismos)2, de 
outro, os novos vizinhos lusofalantes é que forneciam os termos 
que seguidamente eram assimilados às próprias regras 
gramaticais e de pronúncias, às vezes aparentemente sem 
consciência de sua origem do português.” (ALTENHOFEN, 
STEFFEN & THUN, 2018, p. 19) 
 

Ora, vemos que com o decorrer do contato linguístico entre o 
alemão e o português, e ao mesmo tempo, como o isolamento dos 
colonos da sociedade majoritária diminuiu, aumentou 
consideravelmente a concorrência e a competência em português 
(ALTENHOFEN, STEFFEN & THUN, 2018, p. 21) houve, digamos 
assim, um bilinguismo entre esses descendentes, sendo que para 
estes o alemão era - e em algumas comunidades continua sendo - a 
língua materna, ficando o português como segunda língua. 

Conforme o português foi sendo introduzido ao falar e 
escrever desses descendentes, é possível notar uma facilidade no 
dialeto hunsriqueano dos mesmos, sendo este a língua principal (ou 
materna) desses grupos de descendentes presentes no Vale do 
Paranhana. Mas vale lembrar, que com a implantação do Estado 
Novo, causando em proibições com o uso do alemão na educação e 
veículos de informação, causaram uma perda dos laços entre esse 
dialeto que veio junto com os imigrantes alemães, causando uma 
possível perda sociocultural por meio da linguística hunsriqueana.  

 
 

2 Emprego de palavras novas, derivadas ou formadas de outras já existentes na mesma língua ou não.  
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Conclusões preliminares  

 
Pode-se concluir, num primeiro momento, que o dialeto 

alemão trazido com os imigrantes, modificaram tanto a forma 
linguística, quanto cultural da região do Vale do Paranhana, criando 
uma caracterização própria da região, onde, pode-se notar 
atualmente, uma preservação linguística dos descendentes dos 
imigrantes alemães.  

Ao analisar as cartas presentes no livro “Cartas de imigrantes 
de fala alemã: pontes de papel dos hunsriqueanos no Brasil”, nota-
se uma miscigenação na escrita dessas cartas enviadas ao entes da 
Alemanha, onde deduz-se que, por misturar alemão com português, 
não devia ser de fácil entendimento para os falantes do alemão 
gramatical.  

Além disso, fazendo uma análise prévia da região estudada, 
pode-se notar também, que há, assim como em outras regiões do 
país, um preconceito linguístico com aqueles que ainda são fluentes 
do dialeto Hunsrück, decorrente, possivelmente, da proibição de 
1937-1945 sob o falar alemão, que fez com que os descendentes 
obrigatoriamente aprendessem a falar o português “do dia para a 
noite”, fazendo com que esse falar “alemoado” ficasse presente nas 
oratórias e escritas.  

Este artigo não traz respostas definitivas sobre o assunto 
estudado, primeiramente por não ter conclusões definitivas, pois 
faltam análises textuais e orais que irão contribuir futuramente à 
conclusões finais. E em segundo lugar, porque quer instigar outros 
estudos acerca desse tema e fazer contribuições para futuros 
trabalhos acadêmicos.  
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Considerações Iniciais  

 
O presente artigo tem como principal objetivo abordar uma 

atividade realizada durante a disciplina de “Tópicos Especiais de 
História” do curso de História das Faculdades Integradas de Taquara 
(FACCAT). A disciplina foi cursada pelos autores durante o segundo 
semestre de 2018 e sua proposta era conhecer diferentes abordagens 
dos “produtos do historiador”, ou seja, verificar em quais áreas a 
História poderia ser utilizada, além da docência. Diante disso, foram 
criados produtos diversos, como jogos, revistas em quadrinhos e 
exposições. Uma das atividades criadas foi o roteiro histórico pelo 
Vale do Paranhana que foi realizado com os demais acadêmicos ao 
término da disciplina.  

Após debates e discussões foi possível perceber que existem 
pequenas iniciativas dos municípios da região do Vale do Paranhana 
em desenvolver turismo histórico e pensando no campo econômico, a 
ideia do roteiro tem como objetivo atrair a atenção de turistas que 

 
1 Graduando em História pelas Faculdades Integradas de Taquara - FACCAT, Taquara/Brasil.  
2 Graduando em História pelas Faculdades Integradas de Taquara - FACCAT, Taquara/Brasil. 
3 Graduado em História pelas Faculdades Integradas de Taquara - FACCAT, Taquara/Brasil.  
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passam pela região rumo à serra gaúcha. Diante do exposto 
anteriormente, foram elencadas as cidades “filhas” do município de 
Taquara, ou seja, que se emanciparam de Taquara para compor o 
roteiro histórico. As cidades escolhidas então foram: Igrejinha, Parobé, 
Três Coroas e o próprio município de Taquara. Na primeira 
experiência de visita aos pontos históricos, o município de Três Coroas 
não foi visitado em virtude da organização do tempo da visitação.  

A visita aos pontos históricos ocorreu de forma cronológica, 
pois o objetivo do roteiro é contar a história da região, com destaque 
para a atuação dos imigrantes alemães na formação histórica do 
Vale do Paranhana.  

Diante disso, o artigo está dividido da seguinte forma: 
inicialmente serão abordados os pontos turísticos-históricos de 
Igrejinha, Parobé e Taquara e o porquê de tais lugares terem sido 
escolhidos; e após isso, haverá o depoimento de relato de 
experiência da atividade realizada.  

 
Lugares Históricos de Igrejinha 

 
O município de Igrejinha fazia parte do território que no 

século XIX fazia parte da Colônia Santa Maria do Mundo Novo. 
Igrejinha era conhecida como Média Santa Maria. Alguns lugares 
históricos do município foram escolhidos para fazerem parte do 
roteiro histórico devido à sua importância para a história da 
imigração alemã à região. Diante disso, o artigo se propõe a analisar 
de forma breve a escolha e a história desses lugares.  

O primeiro lugar visitado durante o roteiro histórico foi a Casa 
de Pedra, construída por Tristão José Monteiro. Sobre ela, destaca-
se que,  

 
Monteiro para poder administrar seu negócio, construiu a “casa de 
pedra”, às margens do Rio Santa Maria (hoje sede do CTG 
Sentinela da Tradição em Igrejinha). Foi a primeira casa em 
alvenaria, construída em 1862. Era um forte ponto comercial que 
servia para abastecer os colonos e abrigar imigrantes que 
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chegavam para ocupar as colônias recém-adquiridas. Quando os 
compradores haviam erguido um local provisório voltavam para 
buscar suas famílias e fixar-se na região. A “casa de pedra” servia 
de armazém, comercializando os produtos necessários à 
subsistência dos colonos e dos profissionais contratados para 
demarcação dos lotes. O mesmo armazém servia para guardar a 
produção comprada dos colonos de toda região para serem 
vendidos na cidade. Serviu de residência para Monteiro [...] 
(MAGALHÃES, 2008, p. 59).  
 

Como se pode perceber através das observações de 
Magalhães, a Casa de Pedra teve considerável importância no início 
do empreendimento da Colônia de Mundo Novo. Além de posto 
comercial, a Casa de Pedra serviu de residência para os imigrantes 
recém-chegados e também para Monteiro e sua família. Sobre os 
interesses de Monteiro, a autora ainda destaca que,  

 
A área ocupada pela “casa de pedra” era um lugar muito valorizado 
pelos Monteiro, estando nos planos do patriarca estabelecer um 
empreendimento maior no futuro devido à sua localização e 
facilidade de contato tanto com a “serra” quanto com a cidade. Os 
lotes adquiridos na colônia Mundo Novo no loteamento do Rio 
Santa Maria eram muito valorizados (MAGALHÃES, 2008, p. 59).  
 

A Casa de Pedra foi incluída no roteiro histórico pelo Vale do 
Paranhana devido à sua importância quanto casa comercial. 
Segundo aborda Dreher (2014), as casas comerciais ou “vendas” nas 
áreas de imigração alemã no Rio Grande do Sul eram fundamentais 
para o desenvolvimento econômico das colônias, visto que, era 
nesses espaços que o pequeno produtor rural comercializava sua 
produção. Ainda sobre a importância das “vendas” no cenário 
colonial alemão, pode-se dizer que,  

 
[...] as vendas constituíram-se numa das peças-chave para o 
desenvolvimento da Colônia alemã. Foram, sem dúvida, um locus 
colonial privilegiado, onde o vendeiro e freguês negociavam, 
repartiam novidades e tomavam partido nas mais diversas 
situações (WITT, 2015, p. 276).  
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Além da Casa de Pedra, outro lugar incluído ao roteiro 

histórico devido à sua importância para a história do Vale do 
Paranhana foi a Igreja Gabriel. A Igreja Gabriel é um templo da 
Igreja Evangélica de Confissão Luterana no Brasil (IECLB). Segundo 
aborda Engelmann (2012), logo nos primeiros anos após o início da 
chegada dos imigrantes alemães à Colônia Mundo Novo já vinham 
pastores realizar cultos na casa dos imigrantes. O mesmo autor 
ainda destaca que,  

 
[...] em 1860, iniciou-se a construção da primeira igreja de toda a 
região, então construída em enxaimel. [...]. No início do ano de 
1862 inauguravam o templo. Em 1864 a população era de 1427 
habitantes. Então chegou o pastor Robert Kröhne, para residir aqui 
na colônia. Em 1883 foi inaugurada a casa paroquial em frente a 
Igreja. Até 1874 esta foi a única igreja em toda a região. Em 1885 a 
igreja que também servia de escola foi levada pela enchente, pois 
ficava no outro lado da rua onde fica o atual templo da IECLB. [...]. 
No início do ano de 1888 a atual igreja foi inaugurada 
(ENGELMANN, 2012, p. 15-16).  
 

Conforme aborda Dreher (2014), a religiosidade nas áreas de 
imigração alemã do Rio Grande do Sul era algo muito valorizado. 
Além de diversificar a religiosidade no Brasil, os imigrantes alemães 
organizaram uma vida religiosa mais comunitária do que outros 
grupos étnicos. Sobre a importância da Igreja no ambiente colonial 
alemão, Dreher destaca que,  

 
[...] a construção da capela ou da igreja foi de iniciativa de colonos 
que elegiam as diretorias e comissões construtoras. Uma pessoa do 
seio do grupo recebia a incumbência de cuidar da capela ou de 
providenciar os necessários reparos. Igrejas e capelas não tinham 
apenas função cúltica. Tornaram-se centro de vida social e cultural. 
“Igreja” significa um conjunto formado por capela, cemitério, 
escola, salão de festa, campo esportivo, casa canônica ou pastoral 
(DREHER, 2014, p. 211).  
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Diante do exposto acima, pode-se destacar que a Igreja 
Gabriel foi colocada entre os pontos de visita do roteiro por ter sido 
o primeiro templo religioso da Colônia Mundo Novo e por ser um 
espaço de sociabilidades para os colonos e imigrantes alemães. 

 
Imagem 01 - Igreja Gabriel 

 

Fonte: https://igrejinha.portaldacidade.com/fotos-de-igrejinha-rs#gallery-2. 
 

Assim como a Igreja Gabriel e a Casa de Pedra, outro lugar de 
destaque e que fez parte do roteiro histórico foi a Sociedade União 
de Cantores de Igrejinha (SUCI). Segundo aborda Engelmann 
(2012), a SUCI que no início se chamava “Gesangverein 
Sängerbund” foi fundada em 1887 com o objetivo de preservar o 
canto na Colônia Mundo Novo e para ser um espaço de memória da 
Heimat (Antiga Pátria). Durante todo o século XX e até hoje, a SUCI 
permanece em funcionamento sendo um espaço de sociabilidades e 
de importantes eventos do município de Igrejinha.  
  

https://igrejinha.portaldacidade.com/fotos-de-igrejinha-rs#gallery-2


272 | Migrações, Educação e Desenvolvimento: volume 3 
 

Imagem 02 - Sociedade União de Cantores de Igrejinha 

 

Fonte: ENGELMANN, Erni Guilherme. Gesangerein “Sangerbund” zu Santa Maria do Mundo 
Novo = os 125 anos da SUCI. Igrejinha: Comunicação Impressa, 2012. 

 

Diante disso, pode-se destacar que o roteiro histórico pelo 
Vale do Paranhana procurou destacar lugares importantes para a 
história do município de Igrejinha, sendo assim, foi visitado um 
espaço importante economicamente (Casa de Pedra), um espaço de 
religiosidade (Igreja Gabriel) e um espaço de sociabilidade (SUCI), 
todos importantes para a memória e a história de Igrejinha.  
 
Lugares Históricos de Taquara e Parobé 
 
Santa Cristina do Pinhal 
 
Do Povoado a Emancipação Política 
 

Em seus primórdios, a região onde se localiza Santa Cristina 
do Pinhal, era apenas conhecida como Pinhal, devido as árvores 
encontradas na região. Sua extensão, conforme legislação da época, 
está descrita na imagem abaixo. O início de sua ocupação está datada 
de 1794, ano em que se instalaram os primeiros europeus na região. 
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A respeito dessa ocupação pioneira pinhalense e da 
dominação oficial, Dóris Rejane Fernandes, destaca em seu trabalho 
- Terra, senhores, homens livres, colonos e escravos na ocupação da 
fronteira do Vale dos Sinos: 

 
Caracterizamos a ocupação das terras de Nossa Senhora dos Anjos 
para o leste e nordeste do Vale do Sinos, detectada, inicialmente, 
em 1794 e intensificada no século XIX, como movimento de frente 
de expansão, resultando na formação de um núcleo populacional. 
Esse núcleo, denominado de Pinhal, recebeu uma capela chamada 
de Santa Cristina. Da união da denominação administrativa com a 
religiosa resultou Santa Cristina do Pinhal. (MAGALHÃES, 2003, 
p. 257). 
 

A população inicial do povoado era basicamente formada por 
lusos e de pessoas expulsas de seus lugares pelas guerras e conflitos 
das Coroas Ibéricas. Já em seus primórdios o povoado ganhou 
destaque devido a sua posição geográfica estratégica de fornecimento 
de produtos, inicialmente sendo as atafonas e alfaiatarias que 
comercializavam com Porto Alegre, São Leopoldo e ao exército. 

Uma série de leis demonstra o processo gradativo por que 
Santa Cristina do Pinhal passou até atingir sua autonomia política. 
A primeira lei transcrita representa o início da autonomia para a 
localidade pinhalense. 

- LEI Nº. 96 DE 25 DE NOVEMBRO DE 1847 (Criava a Capela 
de Santa Cristina, no centro do 2.º Distrito do Município de São 
Leopoldo, no lugar denominado Pinhal a margem esquerda do Rio 
dos Sinos). A partir desse momento, a localidade ficou conhecida 
como Santa Cristina do Pinhal. Junção do nome religioso com o 
nome administrativo. 

- LEI Nº. 404 DE 18 DE DEZEMBRO DE 1857 (Eleva a categoria 
de Freguesia a Capela de Santa Cristina, próxima ao Rio dos Sinos). 

- LEI Nº. 1251 DE 14 DE JUNHO DE 1880 (Emancipa a 
Freguesia de Santa Cristina do Pinhal, tornando-a município do 
Estado do Rio Grande do Sul). 
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Conforme Sobrinho (2008), a emancipação da localidade 
adveio da prosperidade da Freguesia, que possui intenso comércio 
com a Capital e São Leopoldo. Além disso, o contexto dos anos 1880 
era de intenso crescimento urbano, visto que dentro do território de 
Santa Cristina do Pinhal, existia uma localidade que também estava 
em plena prosperidade, Taquara do Mundo Novo, que anos mais a 
frente, também solicitará emancipação de Santa Cristina, muito 
devido a intensas disputas políticas. 

 
De Município a Distrito de Taquara e Parobé 

 
Após a emancipação de Taquara do Mundo Novo, o território de 

Santa Cristina do Pinhal sofreu vários revés, principalmente com a 
saída de famílias tradicionais que viram no novo município uma 
chance de afirmação política, longe da figura do Coronel “Chico dos 
Santos”. Porém, o pior viriam em 1892, quando a Câmara de 
Vereadores de Santa Cristina do Pinhal solicitou anexação a Taquara, 
devido a insuficiência econômica para sustentar a localidade. 

Ao se tornar distrito de Taquara, Santa Cristina nunca mais 
viveu seus momentos de prosperidade, ficando estagnada no tempo, 
tornando-se dependente das atividades agropastoris e das pedreiras 
da região. As famílias tradicionais abandonaram a localidade, que 
além dessas dificuldades, sofriam com o descaso do município de 
Taquara em oferecer serviços de qualidade na região. 

Essa situação durou até 1982, quando o então distrito de 
Parobé estava planejando sua emancipação política de Taquara, e 
devido a necessidade populacional, anexou o distrito de Santa 
Cristina do Pinhal no seu projeto, fazendo com que a localidade 
passasse pela terceira mudança de pertencimento territorial. Essa 
mudança não foi tão fácil, muitas pessoas ficaram desconfiadas e 
receosas de continuarem abandonadas pelo novo município, muito 
devido à Pinhal estar separada de Parobé pelo Rio dos Sinos, e que 
na época não existia a ponte que hoje existe na localidade. 
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Atualmente Santa Cristina do Pinhal encontra-se estagnada 
no tempo, com um pequeno centro urbano, contendo uma escola, 
alguns comércios e pequenos ateliers de calçado. Como curiosidade, 
a população conta que em 1996 foi tentado emancipar o distrito 
juntamente com outras localidades de Parobé e Taquara, mas devido 
a discordâncias internas a ideia não prosperou, porém essa temática 
poderia ser alvo de novas pesquisas. 

 
Imagem 03 - Capela Santa Cristina do Pinhal 

 

Fonte: https://pt-br.facebook.com/pages/category/Community/Fala-Santa-Cristina-do-Pinhal-
1396899640608590/. 

 

A capela de Santa Cristina do Pinhal foi criada pela lei 
provincial nº. 96, de 25 de novembro de 1847.  

 
A padroeira da capela é Santa Cristina que foi uma moça italiana, 
religiosa católica que dedicou sua vida a servir a Deus e a Igreja, 
sempre obediente aos pais. Ela desejava ser uma referência para 
os jovens. [...] No entanto, coincidência ou não, a esposa de D. 
Pedro Segundo em 1847 na ocasião da fundação da Igreja, 
chamava-se Tereza Cristina e em homenagem a ela a capela 
recebeu o nome de Santa Cristina. Mais tarde quando a localidade 
denominada de Pinhal por causa das matas de araucárias 
existentes na região recebeu a emancipação política então passou 
a denominar-se Santa Cristina do Pinhal. Foi uma junção do nome 
religioso com o administrativo. (DIAS, 2010, p. 40) 
 

https://pt-br.facebook.com/pages/category/Community/Fala-Santa-Cristina-do-Pinhal-1396899640608590/
https://pt-br.facebook.com/pages/category/Community/Fala-Santa-Cristina-do-Pinhal-1396899640608590/
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Taquara 
 
O Processo de Emancipação 
 

Com a emancipação de Santa Cristina do Pinhal, os coronéis 
da região, que almejavam o poder a tempos, poderiam colocar em 
suas práticas clientelistas na região, para se perpetuar no poder. O 
mais conhecido deles, Francisco Alves dos Santos, vulgo “Chico dos 
Santos”, foi vereador desde a primeira formação da Câmara de 
Vereadores de Santa Cristina do Pinhal, além de ser homem de 
muitas posses, não só nessa região. Porém, com o desenvolvimento 
da Freguesia da Taquara do Mundo Novo, iniciava-se um processo 
de afirmação de uma elite urbana na região, ficando essa 
representada pelo Major Francisco de Oliveira Neves. Chico dos 
Santos representava o Partido Liberal na região, já Francisco Neves, 
representava o Partido Conservador, que com o advento da 
República se tornaria o Partido Republicano Riograndense.  

Como afirma Sobrinho (2008), mesmo com o grande prestígio 
do Coronel Chico dos Santos, O Partido Liberal começou a perder força 
na região, devido ao crescimento da freguesia de Taquara, e também 
após a conturbada eleição para deputado do 1º Distrito do Rio Grande 
do Sul em 1886. Além da conturbada eleição, em 1886, a Freguesia de 
Taquara do Mundo Novo se emancipa de Santa Cristina do Pinhal, 
através da Lei Provincial 1568  de 17 de Abril de 1886. 

 
A emancipação de Taquara do Mundo Novo representou uma 
oportunidade de políticos pinhalenses, principalmente os 
conservadores, além de membros da elite de Taquara do Mundo 
Novo, muitos deles de origem germânica, de atingirem o poder, 
uma vez que, em Santa Cristina do Pinhal, o Partido Liberal e 
Francisco Alves dos Santos até então detinham o poder 
administrativo. (SOBRINHO, 2008, p. 50) 
 

Com a emancipação de Taquara, o Major Francisco de Oliveira 
Neves, procurou ampliar seu prestígio como líder do Partido 



Diego do Prado Ramos; Eliton J. Freitag; Gabriel Osmar W. de Bortoli | 277 
 
Conservador do Pinhal para o novo município, fazendo com que o 
Major Diniz Martins Rangel, se tornasse o primeiro prefeito do novo 
município. 

 
Primeiros passos como Município e a divisão territorial 

 
A partir do advento da República, o Coronel Francisco Alves 

dos Santos perdeu gradativamente seu prestígio, sendo substituído 
no comanda superior da Guarda Nacional em Taquara pelo Coronel 
Francisco de Oliveira Neves. Sendo assim, o Coronel Francisco 
Neves ficou sendo a partir da República, a nova referência política 
da região, sendo homem de confiança de Júlio de Castilhos na região 
(SOBRINHO, 2008). 

A partir desse momento, até o fim da década de 1920, todos 
os governantes de Taquara foram adeptos do PRR, e foi também 
nesse período, com o amplo apoio do estado, que a cidade se 
desenvolveu, principalmente na região em que faremos a visita. 

A cidade passou a reorganizar seus espaços, pois preciso 
demonstrar civilidade nesse novo momento, e enfatizar o urbano, 
pois era nesse ambiente que repousava o amplo apoio republicano. 
Abaixo traremos algumas imagens para demonstrar os espaços 
urbanos da cidade (MULLER, 2010). 

Outro ponto de destaque é a importância econômica da região 
de Taquara para o estado, além de um grande polo comercial, o 
município era colonizado em suas zonas rurais por imigrantes 
alemães, principalmente na Fazenda Mundo Novo (atualmente 
Igrejinha). Os colonos eram considerados pelo governo Borgista 
como um dos alicerces da economia estadual, além de ser um forte 
reduto republicano. 

Taquara passou 60 anos como protagonista da região, 
começando a partir da década de 40 e 50, perder parte de seus 
territórios da Serra Gaúcha para Canela e Gramado, 
respectivamente. No Vale do Paranhana, o primeiro município a se 
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desligar de Taquara foi Três Coroas, em 1959, após Igrejinha, 1964, 
e por último Parobé em 1982. 

Atualmente Taquara ainda se encontra em posição de 
destaque na região, centralizando muitos serviços do Estado e da 
União em seu território, porém o destaque econômico já está 
colocado nas mãos de seus antigos distritos industriais, Igrejinha e 
Parobé, que se emanciparam devido a presença elevada de 
indústrias em seus territórios deixando o município mãe em uma 
situação de estagnação. 

É necessário salientar que Taquara no início do Século XX era 
pólo comercial da Região, sendo uma das importantes cidades do 
estado. O município possuía uma agência do Banco da Província, 
hotéis, Club Comercial, as Igrejas Católica e Evangélica, 
representando as duas maiores religiões da região, além do 
imponente palácio da Intendência. 

 
Imagem 04 - IECLB “Igreja da Paz” 

 

Fonte: http://www.luteranos.com.br/noticias/comunidade-de-taquara-relembra-historia-da-igreja-
da-paz 

 

A construção da primeira igreja da Paz teve início em 1872, 
tendo sido inaugurada em 1874. Como a comunidade estava em 
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constante crescimento, o espaço ficou pequeno. Por isso, em 1934, 
ela foi demolida e já em janeiro de 1935 iniciou a construção da atual 
Igreja da Paz, inaugurada em 8 de setembro do mesmo ano, isto é, 
construída em menos de 9 meses. A Igreja da Paz é ponto turístico 
em Taquara, pois a mesma está construída defronte à Igreja Católica 
– as pessoas enxergam de altar para altar4. 

 
Paróquia Senhor Bom Jesus (Igreja Católica) 

 
Fundada em 22/01/1884, a Paróquia Senhor Bom Jesus 

possui construção em estilo Românico. Sua inauguração oficial foi 
no ano de 1921, após o término da construção das três torres, adro 
e muro com grades. A imagem do Senhor Bom Jesus, padroeiro da 
Paróquia, foi oferecido por Tristão José Monteiro e remonta a 
fundação da povoação do município, tendo sido trazida por Antônio 
Borges de Almeida Leães em sua bagagem5. 

 
Imagem 05 - Rua Júlio de Castilhos 

 
 

 

Fonte: http://www.cfnt.org.br/hist_taquara/1955.php 

 
4 Passeio Cultural de Taquara 
5  Passeio Cultural de Taquara 
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A Rua Júlio de Castilhos é importante observar, que foi 
idealizada nessa época, as primeiras décadas de 1900, por isso ela 
toma essa característica de prédios imponentes e uma preocupação 
com o bem estar, pois nesse período Taquara teve importantes obras 
ligadas a higiene urbana do município. 

 
Palácio Municipal Diniz Martins Rangel 

 
A imponente construção do Prédio da Prefeitura Municipal de 

Taquara, que leva o nome do prefeito responsável pela sua 
construção em 1908. Em estilo neoclássico, foi palco de importantes 
decisões políticas do município. O prédio era dividido em três 
poderes: no primeiro andar, localizava-se a administração 
Municipal, Gabinete do Prefeito, tesouraria e os arquivos; no 
segundo andar localizava-se o Fórum e os cartórios; e no térreo, 
localizava-se o destacamento da Polícia Municipal, destacamento da 
Brigada Militar, Delegacia de Polícia e Junta de Serviço Militar6. 

 
Relato de Experiência  

 
O roteiro histórico pela região foi pensado inicialmente em 

termos turísticos, pois como a Região do Vale do Paranhana é 
localizada próxima a uma região de intenso movimento de turistas, 
que é Gramado, poderia-se aproveitar a visita desses turistas a serra 
gaúcha e atraí-los a conhecer a história local do Paranhana. Como 
resultado poderíamos ter uma permanência de turistas em nossa 
região, fazendo com que a economia da região ligada ao turismo 
tivesse algum crescimento. 

No entanto, ao realizarmos o primeiro “teste” do roteiro com 
alguns colegas, sentimos que há uma falta de conhecimento da 
comunidade do vale sobre a historicidade local. Sendo assim, após o 

 
6  Passeio Cultural de Taquara 
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final do roteiro realizado, observamos que seria necessário em um 
primeiro momento levar esse roteiro as escolas da região, tornando-
o em um primeiro momento, um projeto educacional antes de um 
projeto turístico. Pois, sem dúvidas, é preciso que a comunidade 
local saiba de sua história para assim poder atrair pessoas de outros 
locais para conhece-lá. 

Conforme Bergamo (2014, p. 7)  
 
A proposta de discussão sobre o estudo da história local com objetivos 
de despertar a consciência histórica e um sentimento de 
pertencimento aos alunos será realizada através de leituras, 
questionamentos e reflexões sobre a história, memória, identidade e 
patrimônio, com visita a lugares de memória, pesquisas no 
laboratório de informática, entrevistas com familiares e membros da 
sociedade, palestras, análises de textos, fotos, vídeos, documentos, 
produções de narrativas históricas, elaboração de mapas, 
organização de mostra cultural e produção de um livro de memória.  
 

A partir da análise acima, a proposta do roteiro vem com o 
objetivo de criar um sentimento de pertencimento aos jovens do 
Paranhana, que na maioria dos casos, por serem filhos de migrantes, 
não possuem um sentimento de pertencimento local forte, tornando 
assim, missão da escola despertar esse sentimento no aluno. 

Portanto, ao finalizarmos o primeiro roteiro histórico pelo 
Vale do Paranhana, ficou claro a necessidade primordial de levar 
esse passeio as escolas da região, para assim criarmos um 
sentimento de pertencimento dos jovens e um maior conhecimento 
local da nossa história, para assim podermos atrair no futuro, 
turistas interessados em nossa história. 

 
Considerações Finais 

 
O roteiro histórico no município de Igrejinha privilegiou pontos 

turísticos-históricos que ajudam a contar a história da imigração 
alemã ao Vale do Paranhana. Sendo assim, foi visitado um espaço de 
importância econômica ( Casa de Pedra), um espaço de religiosidade 
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(Igreja Gabriel) e um espaço de sociabilidades (Sociedade União de 
Cantores de Igrejinha). Todos esses lugares tiveram considerável 
importância nas primeiras décadas de ocupação alemã em Igrejinha e 
por isso foram incluídos na visita do roteiro histórico.  

Já, o roteiro histórico em  Parobé e Taquara privilegiou pontos 
históricos-culturais que cronologicamente contam a história do 
surgimento do Vale do Paranhana. Ao visitarmos a Capela de Santa 
Cristina do Pinhal, local onde surgiu o primeiro município do Vale, 
e que depois acabou extinto e hoje pertence a Parobé. Após, a ida a 
Taquara, centro urbano da região no início século XX, onde é 
retratado a importância do município no Estado através das 
construções da Rua Júlio de Castilhos. 

Por fim, observamos a falta de conhecimento da história local 
dos moradores da nossa comunidade, ficando primeiramente 
necessário um trabalho educacional nas escolas, fortalecendo o 
sentimento de pertencimento dos alunos pelo Vale do Paranhana, 
através da visitação a esses locais de memória. 
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Contracultura, migrações e somaterapia: 
considerações teóricas sobre a criação de 

uma técnica terapêutica no Brasil dos anos 1970 
 

Giovan Sehn Ferraz 
 
 
Introdução 
 

Este trabalho faz parte de uma pesquisa maior, desenvolvida 
junto ao Programa de Pós-Graduação em História da Universidade 
Federal de Santa Maria, com apoio CAPES/DS e sob orientação da 
Profa. Dra. Beatriz Teixeira Weber. Nesta pesquisa, analisamos as 
narrativas acerca da criação da Somaterapia de Roberto Freire, 
procurando compreender como esta técnica terapêutica, de 
pretensão científica e anarquista, emergiu da contracultura dos anos 
1970 (FERRAZ, 2018). Em nossa análise, foi indispensável a 
investigação sobre a trajetória de vida de Freire, não só por ampliar 
nossa compreensão do objeto de estudo (a criação da Somaterapia), 
como também pelo fato de, nas fontes analisadas, as narrativas 
sobre as trajetórias da técnica terapêutica e de seu criador 
frequentemente se misturarem e confundirem. Além disso, as 
“ilusões biográficas” e as questões de memória verificadas na análise 
da trajetória biográfica de Freire também se verificam nos escritos 
acerca da história da Somaterapia. 

A técnica terapêutica de que tratamos, conhecida por 
“Somaterapia”, ou apenas “Soma”, foi idealizada e desenvolvida por 
Roberto Freire a partir de experiências dentro do Centro de Estudos 
Macunaíma, junto aos teatrólogos Myriam Muniz e Sylvio Zilber e ao 
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professor de arquitetura da USP Flávio Império, onde pesquisavam 
técnicas de desbloqueio da criatividade para atores. Segundo seu 
idealizador, a terapia nasceu a partir de seu contato pessoal com a 
técnica teatral de um grupo estadunidense de teatro, o Living Theater, 
em seu espetáculo Paradise Now, cuja técnica se baseava nas teorias 
de Wilhelm Reich1 (FREIRE, 2002). A Somaterapia, segundo Freire e 
seus seguidores, busca libertar o indivíduo da neurose e das couraças 
musculares causadas pela sociedade repressora através de dinâmicas 
corporais, jogos teatrais e Capoeira de Angola. 

As principais fontes analisadas nessa pesquisa foram 
constituídas pela obra bibliográfica de Freire e de somaterapeutas, 
clientes, admiradores e dissidentes da Somaterapia. No entanto, 
também analisamos algumas publicações vinculadas à Somaterapia 
(como o Boletim Brancaleone, o Jornal Tesão e o atual sítio 
eletrônico da terapia), além de inúmeras matérias, anúncios e 
referências encontradas no acervo digital da Folha de São Paulo e 
em outros veículos da imprensa. Salientamos que, no presente 
trabalho, portanto, mesmo que essas fontes não se encontrem 
nominalmente citadas, as reflexões aqui realizadas são direta ou 
indiretamente influenciadas pelas análises das mesmas. 

As obras de Freire analisadas nessa pesquisa foram constituídas 
por: sua autobiografia publicada (FREIRE, 2002), romances literários 
(FREIRE, 1973; 1986; 1995-1996), ensaios científicos (FREIRE, 1988; 
1991; 1993; 2006) e ensaios políticos (FREIRE, 1977; 1984; 1987; 1990; 
1995b). No entanto, ao longo de todas essas obras, bem como em outras 
narrativas que remetem diretamente à história da Somaterapia, são 
encontrados diversos elementos autobiográficos, nos quais muitas 

 
1 Wilhelm Reich (1897-1957) defendia que a neurose era causada por limitações ao potencial orgástico 
das pessoas, defendendo que o orgasmo total era condição primária para uma vida saudável. Foi 
membro da Sociedade Psicanalítica de Viena e do Partido Comunista Alemão, porém, por divergir 
teoricamente de Freud quanto à origem social da neurose e por enfatizar os problemas psicológicos e 
sexuais gerados pelo capitalismo, em detrimento dos fatores econômicos, foi expulso da Sociedade 
Psicanalítica em 1933 e do Partido Comunista em 1934. Publicou, dentre outras obras, Psicologia de 
Massas do Fascismo (1933), A revolução sexual (1936), A função do orgasmo (1942) e Análise do 
Caráter (1949). (ALBERTINI, 2011). 
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vezes a história da técnica terapêutica e de seu criador acabam por 
confundir-se. Em todos os romances, notamos elementos 
autobiográficos e argumentos “científicos” e políticos do autor2, 
percebendo muitas vezes como os romances, em especial Coiote, 
funcionam, de certa forma, como “marketing” para a Somaterapia3. 
Nos ensaios científicos e políticos, da mesma forma, elementos 
literários mesclam-se com elementos autobiográficos e convicções 
pessoais do autor confundem-se com argumentos políticos e 
científicos4. Na análise das fontes, portanto, mostrou-se de suma 
importância a reflexão sobre os processos de memória e identidade que 
emergiam, bem como sua relação com a história da criação e 
desenvolvimento da Somaterapia. Tal reflexão foi realizada 
principalmente a partir dos aportes teóricos de Bourdieu (1996), Pollak 
(1992), Alberti (2000), Catroga (2015), Rondelli e Herschmann (2000), 
Schmidt (2000) e Rojas (2000)5. 

No presente trabalho, procuramos apresentar brevemente 
algumas das discussões realizadas em nossa pesquisa, centrando 
nossa atenção em algumas considerações teóricas que nos guiaram 

 
2 O próprio Freire salienta que seu romance Coiote (1986), por exemplo, se trata de um “esboço 
científico” acerca de como seria a vida de um “protomutante” que não houvesse sofrido repressão 
social. Em seu romance Cleo e Daniel (1966), o autor por vezes afirma ter “provado” a impossibilidade 
do amor nas condições autoritárias da Ditadura Militar. Seu romance Os Cúmplices (1995-1996) é 
compreendido como síntese biográfica, com elementos literários, de toda uma geração. Na tese de 
Caiaffo, ex-cliente de Somaterapia e admirador de Freire, temos igualmente a afirmação de que “a 
porta de entrada no universo da SOMA podem ser os próprios romances de Freire” (CAIAFFO, 2009, 
p. 90, grifo do autor), afirmação a qual é repetida por alguns simpatizantes como Silva (2015, p. 187) 
e Simões (2011a, p. 7, 185; 2011b, p. 2). 
3 Tanto é que no final de Coiote e Os Cúmplices consta posfácio e nota com referência direta à 
Somaterapia, sendo que nos dois volumes do último, a nota inicia-se assim: “Para comunicar-se com 
Roberto Freire e/ou obter informações sobre a Soma, uma terapia anarquista, você pode utilizar os 
seguintes canais: [...]”. (FREIRE, 1995, p. 332; 1996, p. 285). 
4 Na orelha de Freire (1987), consta que sua obra, até então, poderia ser dividida em duas partes, uma 
literária e outra científica. “Entretanto, como ele faz em sua vida cotidiana, o estudo e a pesquisa 
científica, [...], misturam-se à criação literária, sendo amalgamadas as duas dimensões pela ideologia 
e pela prática anarquistas”. Esta obra, Sem tesão não há solução (1987), ao lado de Viva eu, viva tu, 
viva o rabo do tatu! (1977) e Utopia e Paixão (1984), constituir-se-ia em “ensaios psicossociológicos e 
políticos” (FREIRE, 1987, orelha do livro). 
5 Agradecimentos à Profa. Dra. Juliane C. P. Serres (UFPEL) e ao Prof. Dr. José M. R. Remedi (UFSM) 
pelas preciosas indicações. 
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neste trabalho. Compreendemos a Somaterapia como emergente 
diretamente do cenário contracultural dos anos 1960 e 1970 e, 
portanto, na primeira parte desta comunicação, discutimos 
brevemente nossa compreensão sobre o conceito de contracultura. 
Na sequência, abordamos a categoria migrações, compreendendo a 
própria contracultura como um movimento de migração global, 
principalmente de ideias e ideais. Por fim, abordamos mais 
especificamente os processos de identidade e memória a partir dos 
referenciais teóricos citados anteriormente. 

 
Da contracultura, a Somaterapia 

 
Contracultura é um modelo, principalmente Estados Unidos 

e Europa, mas também América Latina, embora mais timidamente 
(PEREIRA, 1986, p. 13)6. Seus principais agentes eram “jovens 
rebeldes que se colocavam contra tudo e contra todos”, vivendo “o 
vazio da existência do pós-guerra a despeito de toda a riqueza 
produzida e dos produtos de consumo cada vez em maior escala, 
mas que não eram suficientes para dar um sentido à vida deles” 
(CARVALHO, 2008, p. 13). 

As características gerais, para fins introdutórios, podem ser 
sintetizadas da seguinte maneira, como propôs Capellari (2007): 

 
1) A desvalorização do racionalismo, e em seus desdobramentos 
temos as rebeliões, nas universidades, contra o sistema de ensino, e a 
construção de novos paradigmas, ou visões de mundo, baseadas em 
correntes culturais subterrâneas do Ocidente, em filosofias e religiões 

 
6 Nos Estados Unidos, a contracultura foi marcada principalmente pelo movimento hippie, notabilizado pelo 
pacifismo (na época, pelo repúdio à Guerra do Vietnã), pela negação do nacionalismo e pela recusa aos 
valores tradicionais da classe média norte-americana, adotando aspectos de religiões como o budismo, o 
hinduísmo, o taoísmo e religiões das culturas nativas, o uso de drogas, como a maconha, o haxixe, o LSD, 
bem como o ‘amor livre’. Costumavam se apresentar vestidos com roupas coloridas e brilhantes, com calças 
boca-de-sino e camisas tingidas, as mais das vezes sob inspiração de motivos indianos, tendo como 
predileção musical o rock psicodélico” (CAPELLARI, 2007, p. 27-28). No Brasil, os jovens que aderiram ao 
movimento contracultural foram chamados de desbundados - “Desbundar, naquela época [décadas de 1960 
a 1980], significava, no jargão da esquerda, abandonar a militância. Fulano? Fulano dês-bun-dou, dizíamos, 
com desprezo” (SYRKIS, 1980 apud CAPELLARI, 2007, p. 39). 
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orientais e em certas vertentes da psicanálise e do marxismo; 2) A 
recusa ao american way of life, expressa em um estilo de vida 
descompromissado e errante, sendo característico o dos hippies; 3) O 
pacifismo (ainda que houvesse, em algumas de suas vertentes, a dos 
Black Panthers, por exemplo, a opção pela luta armada), dirigido 
principalmente contra ações imperialistas das grandes potências; e 4) 
O hedonismo, caracterizado pela valorização do corpo e das emoções, 
sendo as suas principais manifestações a “revolução sexual” e o culto 
às drogas psicotrópicas, normalmente relacionadas a um de seus 
principais veículos de disseminação, a música rock. (CAPELLARI, 
2007, p. 15). 
 

Tendo por principais condições: 
 
1) O intenso desenvolvimento das especializações científicas e 
tecnológicas aplicadas à lógica capitalista, bem como a organização 
do Estado sob tais moldes, configurando o que foi denominado 
“tecnocracia”; 2) A consolidação de uma classe média urbana educada 
sob os princípios do individualismo narcisista; 3) O terror inspirado, 
no pós-guerra, por um possível confronto entre os poderios bélicos 
termo-nucleares de EUA e URSS; e 4) A difusão de doutrinas 
filosóficas, sociais, psicológicas e religiosas, do Ocidente e do Oriente, 
que propugnavam, explícita ou implicitamente, por uma alternativa 
em relação ao que se convencionou denominar establishment. 
(CAPELLARI, 2007, p. 14). 
 

Assim, compreendemos que não só a cultura capitalista tida 
como hegemônica ou as formas tradicionais de luta da esquerda 
foram postas em xeque pela contracultura, mas a própria noção de 
racionalidade moderna e científica. A crítica era à própria forma do 
pensar. Do contato com religiões orientais à expansão da consciência 
através de substâncias psicoativas, da crítica ao dualismo e ao 
racionalismo pela afirmação do corpo, do sexo, das emoções e das 
intuições à crítica crucial ao adiamento ad infinitum da realização – 
seja ela no consumo capitalista ou na revolução socialista – buscava-
se mais que uma revolução política, uma Revolução Cultural7. Desta 

 
7 Esta Revolução Cultural era compreendida por muitos, ainda na Contracultura, mas com ainda mais 
força no movimento alternativo subsequente, como consequência da Revolução Interna. Compreendia-
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forma, proliferaram-se no período práticas alternativas de cura e 
manifestações críticas à ciência, inclusive dentro do campo 
intelectual (CARVALHO, 2008). 

No Brasil, o movimento contracultural teve expressão destacada 
em periódicos como O Pasquim e em intelectuais e artistas como Luiz 
Carlos Maciel e Raul Seixas (CAPELLARI, 2007; BOSCATO, 2006), 
porém compreendemos que Roberto Freire também se insere neste 
cenário. Nascido em 1927 em um bairro de imigração italiana de São 
Paulo, filho de uma “tradicional família” de médicos e advogados, Freire 
graduou-se em medicina e especializou-se em endocrinologia em 1953. 
Após alguns anos trabalhando como endocrinologista clínico, iniciou 
sua formação em Psicanálise através da Sociedade Brasileira de 
Psicanálise em São Paulo, mas, supostamente devido a divergências 
teóricas e ideológicas, acabou interrompendo sua formação ao mesmo 
tempo em que se aproximava cada vez mais do campo artístico, 
literário e político. Militou contra a ditadura pela Ação Popular, foi 
preso diversas vezes e numa dessas prisões rascunharia seu primeiro 
romance, Cleo e Daniel (1966). A obra de Freire abarca desde contos e 
romances, a peças e direções de teatro, memórias e ensaios científicos 
sobre a Somaterapia (FREIRE, 2002; SCHROEDER, 2004; 2008). 

Percebe-se a relação de Freire com a contracultura tanto em sua 
trajetória pessoal, de militante da Ação Popular no início da década de 
1960 a anarquista e crítico dos próprios movimentos “tradicionais” de 
esquerda nos anos seguintes, quanto em sua Somaterapia, na qual o 
trabalho com as couraças musculares, a compreensão não dualista dos 
conceitos corpo/mente, a valorização da sexualidade e o anarquismo se 
relacionam diretamente com temas da contracultura, tais como: 
hedonismo, monismo, pensamento mítico, revolução sexual, crítica 
anarquista às instituições e formas tradicionais de luta política 

 
se a “teia cultural” como sendo conservada e reproduzida por cada nó, cada indivíduo (CAPELLARI, 
2007, p. 104). Assim, ao romper o nó através da Revolução Interna, a teia cultural naturalmente se 
desmantelaria, tornando-se, dessarte, Revolução Cultural. Nota-se uma concepção análoga a esta 
também nas bases da Somaterapia (FREIRE, 2002, p. 435-439). 
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(BOSCATO, 2006; CAPELLARI, 2007; CARVALHO, 2007; 2008; 
PEREIRA, 1986; TAVARES, 1985). 

 
Contracultura, Migrações e Somaterapia 

 
Nossa pesquisa visou, portanto, compreender como se criou e 

se desenvolveu uma técnica terapêutica de pretensão científica e 
anarquista, a Somaterapia, no Brasil das décadas de 1970 e 1980, 
analisando como a mesma se relacionava com as movimentações 
culturais de questionamento a uma ideia de ordem e cultura 
hegemônicas no contexto referido, especialmente a contracultura. 
Compreendemos que as movimentações de que falamos se inserem 
em um debate acerca de uma suposta crise de valores que acomete 
todo um modus vivendi interpretado como hegemônico e que, para 
fins didáticos, pode ser aqui exemplificado no clássico estereótipo do 
american dream, agregando valores como: competitividade, 
individualismo, consumismo, crença no progresso, na tecnologia e 
na ascensão econômica. 

Compreende-se, assim, que a forma própria com que se dão 
as relações de trabalho nesta cultura tida por hegemônica e que é 
alvo da crítica está no cerne das contestações. Além disso, o 
movimento contracultural, hippie e anarquista confluem também 
em sua crítica às formas tidas por tradicionais de luta da esquerda 
marxista, cuja crítica classista ao capitalismo é bem conhecida. Não 
raro, vemos esses movimentos se entrecruzando e se 
autoproclamando enquanto “terceira via” (entre a direita e a 
esquerda), pelo menos no contexto que abordamos. Uma das 
justificativas a esse distanciamento da esquerda tradicional é o 
caráter da revolução pretendida, enquanto que compreendem que a 
luta da esquerda tida por ortodoxa visava à “mera” transformação 
política da sociedade, estes movimentos objetivam a “Revolução 
Cultural”, uma revolução total, no “aqui e agora”, de costumes, 
modos de vida, modos de pensar, agir, valores, visões de mundo. 
Uma das críticas a que se faz é ao próprio conceito de racionalidade 
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enquanto base do pensamento ocidental. Compreendemos, 
portanto, que a criação e o desenvolvimento da Somaterapia se 
deram de forma afinada a este cenário de contestação daqueles 
valores tidos como essencialmente capitalistas. 

A Somaterapia é uma terapia que supostamente nasce a partir 
do contato de seu idealizador, Roberto Freire, com a técnica teatral 
(inspirada nas teorias do austríaco Wilhelm Reich) de um grupo 
estadunidense de teatro chamado Living Theater, que se apresentava 
na França quando da segunda viagem de Freire à Europa. Em sua 
primeira viagem, logo após a conclusão da Faculdade de Medicina, 
segundo Silva (SILVA, 2015), Freire ressignifica sua existência, 
retornando ao Brasil, segundo o próprio Freire (FREIRE, 2002), com 
maior consciência política acerca das relações colonialistas tanto entre 
França e Argélia quanto entre os países do terceiro mundo em geral e 
os do primeiro. Percebe-se, na leitura da autobiografia de Freire 
(FREIRE, 2002), que o mesmo dá grande importância a suas viagens à 
Europa, sempre marcando, segundo o mesmo, momentos de forte 
transição em seu posicionamento político. A segunda viagem marca a 
transição de uma atuação política mais alinhada à militância marxista 
à prática terapêutica e anarquista que desembocaria na criação da 
Somaterapia alguns anos mais tarde.  

Além da mobilidade espacial, tanto de seu idealizador quanto 
de suas influências, destacamos a intensa mobilidade entre campos 
de saber e práticas profissionais. Roberto Freire é visto por uma de 
suas principais seguidoras, Vera Schroeder, como uma “rendeira 
que entrelaça os fios de vários bilros” (SCHROEDER, 2004, p. 280) 
ao transitar por diversos campos do saber e práticas profissionais. 
Schroeder inicia assim um artigo seu sobre as contribuições de 
Freire à psicologia no Brasil: 

 
Roberto Freire (1927-2008) – médico, pesquisador, psicanalista, 
romancista, repórter, diretor de teatro, diretor de cinema, letrista, 
poeta. E criador da Soma – uma terapia anarquista, a Somaterapia. 
Foram tantos os caminhos percorridos por Roberto Freire, que 
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muitas vezes parecem não poder fazer parte de uma única vida. 
(SCHROEDER, 2008, p. 230). 
 

Afora a descrição apaixonada da autora, há de se destacar a 
influência que a diversidade de atuação de Freire exerceu sobre a 
criação e o desenvolvimento da Somaterapia. Roberto Freire, 
médico de formação, pesquisou endocrinologia, especializou-se em 
psicanálise, exerceu as profissões e, posteriormente, junto à 
Somaterapia, se posicionou contra a psicanálise, a psiquiatria, a 
psicologia e inclusive mesmo a aspectos basais do pensamento 
médico moderno. Paralelo a isso, transitou profissionalmente pela 
literatura, teatro, jornalismo, televisão, música e cinema.  

A Somaterapia foi concebida a partir de experiências dentro do 
Centro de Estudos Macunaíma, junto aos teatrólogos Myriam Muniz e 
Sylvio Zilber e ao professor de arquitetura da USP Flávio Império, onde 
pesquisavam técnicas de desbloqueio da criatividade para atores. A 
partir da segunda metade da década de 1980, a Somaterapia ainda 
incluiria como uma de suas principais ferramentas terapêuticas a 
Capoeira de Angola. Destaca-se, assim, o caráter plural de influências 
dos diversos campos de saber na constituição da Somaterapia, caráter 
este que é, também, bastante recorrente em outras práticas 
terapêuticas do período bem como nas experiências contraculturais e 
relativas ao fenômeno da Nova Era.  

Compreendemos também a própria contracultura como um 
fenômeno de migração de ideias e ideais, sendo originário da cultura 
estadunidense e tendo se difundido (não sem ressignificações e 
apropriações criativas) por diversas partes do globo, tendo na 
globalização em curso um de seus principais condicionantes. 

 
A “ilusão biográfica”: memória, identidade, sentido e coerência 

 
Na composição da trajetória de Freire anterior ao surgimento 

da Somaterapia, grande parte das informações coletadas são 
provenientes de sua autobiografia (FREIRE, 2002). Essa obra foi 
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publicada logo após o somaterapeuta Jorge Goia defender 
dissertação de mestrado em Psicologia pela UERJ sobre a história de 
Roberto Freire8. Silva (2015) defende que a dissertação de Goia e a 
autobiografia de Freire possuem íntima relação: 

 
São duas narrativas distintas em sua forma, porém imbricadas em 
seus conteúdos e sentidos, sendo a autobiografia possivelmente 
oriunda das entrevistas realizadas por Jorge Goia, dada a 
semelhança dos temas abordados em ambas. Lacunas, lugares e 
nomes esquecidos nas entrevistas foram preenchidos na narrativa 
autobiográfica, porém o factual é apenas um simples detalhe a 
diferenciar as duas narrativas. A série de entrevistas impôs a Freire 
relembrar o passado, não lembranças espontâneas que surgiram 
em meio a uma conversa, um descanso ou a leitura de um livro, 
mas sim memórias inquiridas e direcionadas pelo entrevistador 
que, apesar de invasivo, confere a Freire um caráter de “autoridade 
do narrador”. (SILVA, 2015, p. 31, grifo nosso). 
 

Além disso, também ressalta a autora, em relação ao 
momento de fala de Freire no escrever de sua autobiografia: 

 
[...] a autobiografia tornou-se também um inventário e afirmação 
de uma militância política para o autor, que no momento de escrita 
passava por uma crise relacionada à cisão do Coletivo Brancaleone 
poucos anos antes; e em relação à Soma e o Anarquismo Somático, 
que não encontrou respaldo e aceitação no meio anarquista e 
acadêmico. Portanto, o momento autobiográfico de Freire também 
foi marcado pela frustração diante do repúdio à Soma, que para ele 
foi uma importante contribuição para o viver libertário e para um 
repensar da psicoterapia. (SILVA, 2015, p. 36, grifo da autora). 
 

Percebe-se, portanto, que nossa principal fonte de 
informações deste período da vida de Freire está longe de ser uma 
fonte imparcial de dados objetivos acerca desta história. Pelo 
contrário, trata-se de um constructo narrativo bastante posterior 

 
8 GOIA, Jorge Luis. Conversações com um Terapeuta Anarquista: Roberto Freire e a Soma. 2001. 
Dissertação (Mestrado em Psicologia) – Universidade Estadual do Rio de Janeiro, Rio de Janeiro, 2001. 
Infelizmente, não conseguimos acesso a esta dissertação. 
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aos fatos narrados, em um momento em que o próprio Freire já se 
encontra com cerca de 75 a 76 anos de idade, e, portanto, fadado à 
subjetividade intrínseca da memória. Além do esforço em ordenar 
os eventos de sua trajetória de vida de uma forma coerente e que lhe 
faça sentido, o que por si só já aponta para a subjetividade da escrita, 
salienta-se também, com Silva (2015), que o momento 
autobiográfico de Freire também é marcado por situações 
específicas que dizem respeito a eventos imediatamente próximos 
ao seu narrar, como os apontados pela autora. 

Constatamos, na análise tanto da autobiografia publicada de 
Freire (2002) quanto em diversas outras passagens e escritos no 
qual o autor fala sobre sua trajetória de vida9, a mesma preocupação 
em dar sentido à narrativa autobiográfica apontada por Bourdieu 
em seu conhecido ensaio A ilusão biográfica: 

 
[...] o relato autobiográfico se baseia sempre, ou pelo menos em 
parte, na preocupação de dar sentido, de tornar razoável, de extrair 
uma lógica ao mesmo tempo retrospectiva e prospectiva, uma 
consistência e uma constância, estabelecendo relações inteligíveis, 
como a do efeito à causa eficiente ou final, entre os estados 
sucessivos, assim constituídos em etapas de um desenvolvimento 
necessário. (BOURDIEU, 1996, p. 184). 
 

Assim, o trabalho de memória ocorre de forma a ordenar e 
organizar os eventos do passado, buscando torná-los inteligíveis ao 
presente da construção retórica, de acordo com as preocupações 
presentes do autor no momento da escrita, o que se relaciona 
intimamente com a identidade em curso de construção do momento 
(BOURDIEU, 1996; POLLAK, 1992; ALBERTI, 2000; CATROGA, 
2015; RONDELLI e HERSCHMANN, 2000). Dessarte, 
compreendemos a memória enquanto um “fenômeno construído”, 

 
9 Além de entrevistas e matérias publicadas na imprensa, também temos na obra científica e política 
do autor (FREIRE, 1977; 1984; 1987; 1988; 1990; 1991; 1995) e literária (FREIRE, 1966; 1986; 1995; 
1996), diversas passagens que apontam direta ou indiretamente para relatos autobiográficos. 
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de forma consciente ou não, operando sempre de forma seletiva10 
(POLLAK, 1992, p. 204, grifo do autor; CATROGA, 2015, p. 16). Ao 
não problematizarmos essas relações entre a memória e a 
autobiografia, corremos o risco de incorrer justamente naquilo que 
Bourdieu chamou de “ilusão biográfica”: 

 
Produzir uma história de vida, tratar a vida como uma história, 
isto é, como o relato coerente de uma sequência de acontecimentos 
com significado e direção, talvez seja conformar-se com uma ilusão 
retórica, uma representação comum da existência que toda uma 
tradição literária não deixou e não deixa de reforçar (BOURDIEU, 
1996, p. 185). 
 

Schmidt (2000), ao analisar a produção atual de biografias 
nos campos da historiografia, jornalismo, literatura e cinema, 
também constata uma preocupação frequente em “construir uma 
identidade estável para os personagens”, muitas vezes caindo na 
armadilha da predeterminação, de apresentação de características 
do personagem adulto como se estas o acompanhassem imutáveis 
ou em potência desde a infância. O autor nota, assim, uma busca 
latente em apresentar a história de vida dos indivíduos como 
conjuntos lineares e coerentes (SCHMIDT, 2000, p. 58-59)11. 

Buscamos, neste trabalho, portanto, fazer o oposto do esforço 
recorrente de apresentar as trajetórias como histórias lineares e 
coerentes, esforçando-nos ao máximo para não cairmos nas 
armadilhas das ilusões biográficas. Opomo-nos, assim, à ideia linear 
e simplista de biografia, criticada por Rojas (2000), onde 

 
el resultado final es conocido desde el principio de la vida del 
biografado, y en donde este último avanza en su itinerario como 

 
10 Para Catroga, a memória não é um “armazém inerte”, é “retenção afetiva e ‘quente’ dos traços 
inscritos na tensão tridimensional do tempo”, “memória e esquecimento se exigem reciprocamente” 
(CATROGA, 2015, p. 16, 20). 
11 O autor ressalta ainda que esse esforço de coerência aparece inclusive nas próprias fontes: “As 
próprias fontes, sobretudo as de caráter autobiográfico, são ardilosas pois estabelecem uma 
consciência e uma coerência retrospectivas sobre um passado não tão linear” (SCHMIDT, 2000, p. 60). 
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dentro de una marcha ascendente, tersa, sin fisuras, lógica y 
totalmente coherente que no puede mas que conducirlo hacia el 
objetivo predeterminado de antemano. La vida de un individuo es 
enormemente más compleja, más llena de encrucijadas, de 
contradiciones, de golpes de suerte y de cambios súbitos, de puntos 
abiertos, los que un verdadero biógrafo devería ser siempre capaz 
de aprehender y de incorporar sutilmente en su análisis. (ROJAS, 
2000, p. 40). 
 

Por conseguinte, em vez de apresentar a trajetória de vida de 
Freire e de sua técnica terapêutica como histórias lineares, 
ordenadas e coerentes, sem contradições internas, procuramos 
analisar a complexa teia de acontecimentos que se apresentam nas 
fontes como relacionadas ao emergir desta técnica terapêutica e da 
trajetória de seu idealizador12. 

Percebemos, na análise da autobiografia de Freire, 
dissonâncias em relação a outras obras suas, bem como no 
cruzamento com outras fontes de informações. As discrepâncias 
mais marcantes foram justamente as que concernem à história da 
Somaterapia, o que compreendemos ser devido ao fato de haver 
mais textos escritos de Freire sobre a mesma. O fato de 
encontrarmos estas discrepâncias quanto a este tema aponta para a 
possibilidade de que as informações não dissonantes em outros 
temas também poderiam ser contrastadas com maiores pesquisas, 
defrontando-se, assim, com novas dissonâncias. 
  

 
12 “Pues la verdadera historia es necesariamente crítica, tiene que calar hondo y restituir toda la 
complejidad del pasado. Tiene que ser historia compleja, múltiple, plurifacética, que sea capaz de hacer 
hablar a los silencios, que restituya la complejidad de la vida en el pasado, tal como esa complejidad se 
nos aparece en el presente” (ROJAS, 2000, p. 42). “[...] os biógrafos não devem se fixar na busca de 
uma coerência linear e fechada para a vida de seus personagens, mas que precisam sim apreender 
facetas variadas de suas existências, transitando do social ao individual, do inconsciente ao consciente, 
do público ao profissional, e assim por diante, sem tentar reduzir todos os aspectos da biografia a um 
denominador comum.” (SCHMIDT, 2000, p. 63). 
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Considerações finais 

 
Em nossa pesquisa, analisamos as narrativas acerca da 

criação e desenvolvimento da Somaterapia de Roberto Freire, 
procurando compreender como esta técnica terapêutica, de 
pretensão científica e anarquista, emergiu do cenário contracultural 
dos anos 1960 e 1970. Neste trabalho, procuramos apresentar 
brevemente algumas das discussões teóricas realizadas que nos 
guiaram na pesquisa, isto é, as reflexões sobre o conceito de 
contracultura e sua relação com Freire e a Somaterapia, a categoria 
migrações dentro dessas discussões e os processos de identidade e 
memória que emergiram na análise das narrativas acerca da 
trajetória de Freire e da criação da Somaterapia. 

Compreendemos o termo contracultura como um conceito 
criado pela imprensa estadunidense para designar um conjunto de 
movimentações humanas de caráter contestatório que irromperam 
em diversas partes do mundo nas décadas de 1960 e 1970 (PEREIRA, 
1986, p. 13). Dentro desta categoria abrangente, podemos incluir 
princípios gerais como o repúdio ao “dualismo” e ao “racionalismo”, 
a recusa ao american way of life, o pacifismo e o hedonismo 
(CAPELLARI, 2007, p. 15). Na análise da trajetória pessoal de Freire 
e dos princípios da Somaterapia, observamos diversos elementos 
convergentes com a contracultura: a crítica aos movimentos 
“tradicionais” de esquerda, o trabalho com as couraças musculares, 
a compreensão não dualista dos conceitos corpo/mente, a 
valorização da sexualidade e o anarquismo. 

Compreendemos, nessa linha, a contracultura como um 
fenômeno de migração de ideias e ideais, sendo originário da cultura 
estadunidense e tendo se difundido (não sem ressignificações e 
apropriações criativas) por diversas partes do globo, tendo na 
globalização em curso um de seus principais condicionantes. A 
trajetória de Freire é marcada por pelo menos duas viagens à Europa 
que ressignificam sua existência e seu posicionamento político e a 
própria Somaterapia supostamente nasce de uma confluência múltipla 
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de influências internacionais: técnica teatral do grupo estadunidense de 
teatro Living Theater; arcabouço teórico do austríaco Wilhelm Reich, 
contribuições teóricas de Gregory Bateson, Franco Basaglia, David 
Cooper, Thomas Hanna, Frederick Perls, dentre outros. Além da 
mobilidade espacial, tanto de Freire quanto de suas influências teóricas, 
destacamos a intensa mobilidade entre campos de saber e práticas 
profissionais: médico de formação,  Freire pesquisou endocrinologia, 
especializou-se em psicanálise, exerceu as profissões e, posteriormente, 
junto à Somaterapia, se posicionou contra a psicanálise, a psiquiatria, a 
psicologia e inclusive mesmo a aspectos basais do pensamento médico 
moderno. Paralelo a isso, transitou profissionalmente pela literatura, 
teatro, jornalismo, televisão, música e cinema.  

Ao analisar as narrativas acerca da trajetória de Freire e da 
criação da Somaterapia, averiguamos, nos discursos que emergem 
nas fontes, como a memória do autor e suas construções narrativas 
com frequência se mesclam e confundem em seus discursos, 
misturando elementos autobiográficos com argumentos científicos, 
políticos e literários. Percebemos, nesta análise, um esforço 
narrativo de ordenação e coerência próprios do que Bourdieu chama 
de “ilusão biográfica” (BOURDIEU, 1996). Averiguamos, na análise 
das fontes, dissonâncias, rupturas e irregularidades nos diversos 
discursos e narrativas, nos quais aspectos muitas vezes 
contraditórios acabam por ir de encontro a uma ideia de linearidade 
biográfica ou histórica, em um esforço em ordenar e dar coerência 
aos eventos que compreendemos próprio da memória.  

Em nosso trabalho, procuramos apontar para essas rupturas 
não para julgar, deslegitimar a técnica ou a vida de Freire, mas para 
compreender melhor este complexo processo de criação e 
desenvolvimento desta técnica terapêutica, em um esforço científico 
e historiográfico que compreendemos ser oposto ao esforço 
memorialista de Freire e dos somaterapeutas e simpatizantes que 
muitas vezes apresentam uma narrativa linear e heroica, tanto da 
trajetória de Freire quanto da história da Somaterapia. Em nossa 
análise, portanto, percebemos como a trajetória de Freire, assim 
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como a da Somaterapia, se deram de uma forma um pouco menos 
coerente, mais complexa e fluída do que aparece nas fontes, como 
compreendemos ser próprio dos processos humanos. 

Compreendemos, em nosso trabalho, que as contradições 
encontradas, tanto do movimento contracultural como um todo 
quanto do próprio Freire, são inerentes à complexidade dos 
fenômenos humanos, principalmente por estes fenômenos se 
tratarem, neste caso, de movimentos simultaneamente 
contestatórios da cultura circundante e oriundos dessa mesma 
cultura a que se critica, notadamente a classe média “burguesa”. 
Pensamos, portanto, ser compreensível encontrar tais contradições 
e que essas contradições não deslegitimam a crítica feitas por estes 
atores sociais à cultura tida por dominantes. Porém, é nosso dever 
enquanto historiadores apontar e problematizar essas contradições 
encontradas, uma vez que elas nos auxiliam a compreender a 
relação ambígua que Freire e a contracultura mantém com a cultura 
e sociedade circundantes, matizando seus discursos. 
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A construção da identidade através da alimentação: 
as comemorações do centenário da imigração italiana 

(Colônia Silveira Martins, 1975-1993) 1 
 

Juliana Maria Manfio 2 
 
 
Introdução: 
 

O Biênio da Colonização e Imigração promoveram em todo o 
Rio Grande do Sul, as celebrações relacionadas aos grupos étnicos3 
aqui estabelecidos, tendo como “o mérito de desencadear um processo 
de recuperação não só de sua história, mas também de outros grupos 
étnicos, como os alemães, os poloneses, os judeus e outros menos 
numerosos” (SANTIN, 2008). A comemoração de um centenário 
significava festejar e homenagear a passagem de cem anos, realizando 
assim, um balanço político, social, econômico e cultural de 
determinado espaço e grupo social. Dessa forma, os festejos são 
instrumentos de construção de uma história e uma memória sobre o 
passado e se produz uma ideia de pertencimento a uma trajetória 
comum dentro de uma comunidade (BENEDUZZI, 2016). 

Incentivados pelo Biênio, as festividades do Centenário da 
Imigração Italiana aconteceram através de uma programação oficial 

 
1 O presente trabalho foi realizado com apoio da Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível 
Superior - Brasil (CAPES) - Código de Financiamento 001. 
2 Doutoranda em História (UNISINOS). É bolsista Capes/Prosuc. 
3 O termo grupo étnico, segundo Fredrik Barth (2000), é uma designação para uma população que se 
identifica e são identificados por outros, interagindo entre si e compartilhando de valores culturais 
fundamentais. 
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que incluía a capital e as três primeiras colônias de imigração 
italiana. No entanto, isso não impediu que outras comunidades no 
Estado promovessem seus festejos em agradecimento aos 
imigrantes.  As cidades de Veranópolis e Paraí na região da serra 
gaúcha realizaram suas festividades em alusão ao Centenário da 
Imigração e também não estavam inseridas na programação oficial. 

A Colônia Silveira Martins4 também não foi inserida às 
comemorações do Centenário da Imigração Italiana, promovidas 
pelo Biênio.  A documentação deixada pelo Biênio, não registrou 
nenhuma comemoração na região da Colônia Silveira Martins 
(LIMA, 2017). No entanto, realizou seus eventos festivos em 
agradecimento aos pioneiros, numa perspectiva de memória “e de 
consolidação de uma determinada recordação como elemento de 
reconhecimento da coletividade” (BENEDUZZI, 2016, p.104). A ideia 
era recordar a história dos pioneiros, criando uma noção de 
pertencimento. 

Apesar de não ter sido inserida nas comemorações oficiais, a 
Colônia Silveira Martins promoveu festividades para celebrar os 
cem anos do processo imigratório local. Isso mostrou que existiam 
movimentos locais e regionais para que houvesse manifestações 
festivas diversas para recordar a saga migratória. Incentivados 
Biênio da Colonização e Imigração, pela Igreja Católica e por 
lideranças locais, os municípios e as localidades da região central 
mobilizaram-se para realizar as festividades em alusão ao 
Centenário da Imigração Italiana. Diante da documentação 
jornalística, mapeou-se como centros de comemorações, as 
comunidades de Silveira Martins, Arroio Grande, Val Feltrina, Ivorá, 
Vale Vêneto, Novo Treviso, Faxinal do Soturno, Val Veronês, Dona 
Francisca, Nova Palma, Pinhal Grande, São João do Polêsine e Santa 

 
4 A colônia Silveira Martins, localizada na região central do Rio Grande do Sul, recebeu os primeiros 
imigrantes italianos no final do século XIX. O intenso fluxo migratório nessa colônia foi desencadeado 
a criação de outros núcleos coloniais, como Arroio Grande, Vale Vêneto, Ivorá, Nova Palma, Faxinal 
do Soturno, Dona Francisca Val Feltrina, Val Veronês, Novo Treviso, entre outras. Com a passagem do 
Centenário da Imigração Italiana, essas comunidades se organizaram na realização de festejos que 
marcaram essa data. 
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Maria5. Abaixo, encontra-se o mapa para a localização das 
comunidades da região do quarto núcleo de colonização. 

 
Figura 1: Mapa da região 

 
Fonte: Folder Quarta Colônia 

 
Uma das formas de comemorar a passagem do Centenário da 

Imigração Italiana foi através do ato de alimentar-se. A alimentação 
é um dos elementos que promoveram a construção de identidades 
sociais6, distinguindo os grupos étnicos através do que se alimenta 
e a forma como se alimenta. Como uma forma de evidenciar esses 
elementos, durante as comemorações do Centenário da Imigração 

 
5 É válido ressaltar que, no período das comemorações do Centenário, as comunidades de Silveira 
Martins, Arroio Grande e Val Feltrina pertenciam ao município de Santa Maria. Ivorá e parte de Pinhal 
Grande pertenciam ao município de Julio de Castilhos. Vale Vêneto, Novo Treviso e São João do 
Polêsine pertenciam ao município de Faxinal do Soturno. 
6 Segundo Maria Eunice Maciel (2005, p.445), os elementos construtores de identidade “são buscados 
no passado do grupo, em um modo de vida em vias de desaparecimento, senão já desaparecido, ou 
seja, aquilo que é conhecido geralmente como tradição”. 
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Italiana, por exemplo, os almoços e os jantares foram incorporados 
como ato de celebração da cultura italiana, marcando a identidade 
daquele grupo. Segundo Matta (1986, p.39), “a comida vale tanto 
para indicar uma operação universal - o ato de alimentar-se quanto 
para definir e marcar identidades pessoais e grupais, estilos 
regionais e nacionais de ser, fazer e viver”. Com isso, o Centenário 
da Imigração Italiana também buscava preservar certos hábitos 
alimentares, costumes e comportamento dos antepassados para a 
constituição de uma identidade étnica na colônia Silveira Martins.  

Nesse sentido, este trabalho tem como interesse, identificar os 
alimentos que compõem cada um dos conceitos de almoço e jantar 
à italiana na região da ex-colônia Silveira Martins. Para desenvolver 
esta pesquisa, foram analisados os convites, os folders e as noticias 
dos jornais A Razão (Santa Maria)7 e O Radar8 (Faxinal do Soturno) 
que anunciavam os cardápios oferecidos nas festas. 

Na tentativa de definir e marcar uma identidade de origem 
italiana, as festividades realizadas na antiga Colônia Silveira Martins 
procuraram divulgar, além do trabalho e da religiosidade do 
imigrante, os pratos considerados característicos da zona colonial. 
Então, as comunidades promoveram banquetes9 para celebrar o 
Centenário da Imigração Italiana, com mesas fartas e diversidade de 
alimentos produzidos pelos descendentes.  E sobre esse assunto que 
iremos abordar a seguir. 
  

 
7 Esse jornal foi fundado em 1934, na cidade de Santa Maria. Tinha uma circulação diária, 
apresentando textos e imagens. Deixou de circular em 25 de fevereiro de 2017. Seu acervo encontra-
se no Arquivo Histórico Municipal de Santa Maria 
8 Este jornal teve como diretor e fundador Padre Clementino Marcuzzo, sendo produzido no município 
de Faxinal do Soturno, com a primeira edição em 16 de agosto de 1975, circulando até, pelos menos 
1976. Esse material jornalístico apresentava textos e imagens em preto e branco contendo 16 páginas. 
Teve tiragem de 1500 exemplares, distribuição gratuita e uma periodicidade de uma edição por mês. 
Alguns números do O Radar foram encontrados no arquivo morto da prefeitura municipal de Faxinal 
do Soturno e no Centro de Pesquisas Genealógicas de Nova Palma, onde se encontram disponíveis ao 
público, sem uma preocupação em catalogação e preservação do material 
9 O banquete é uma apresentação de alimentos em ato festivo. 
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Os almoços e jantares: o que se come durante as festividades 

 
Nos processos migratórios, a alimentação é um aspecto de 

identificação de um grupo. Os imigrantes italianos estabelecidos no 
sul do Brasil buscaram garantir a preservação de determinados 
hábitos e costumes através da comida. A disponibilidade de terras 
aráveis e grãos para a produção, a fartura de produtos alimentícios, 
a possibilidade de possuir animais como vacas, bois e cavalos, 
atraíram os italianos e, através do trabalho coletivo da família, 
conseguiram construir a noção de sucesso na escolha migratória. 
Esses elementos foram transmitidos durante as comemorações do 
Centenário da Imigração Italiana na Colônia Silveira Martins. 

Através de convites, folders ou notas dos jornais A Razão e O 
Radar, as festas anunciavam o que seria servido em um “almoço à 
italiana” ou em um “jantar à italiana”, sendo que, muitas vezes, não 
divulgavam o cardápio por completo. Outras festas, como as 
ocorridas em Val Verônes, Nova Palma, Vale Vêneto, Ivorá e Santa 
Maria foram publicaram os banquetes à italiana. Dessa forma, ao 
analisar as fontes, buscou-se identificar os alimentos que compõem 
cada um dos conceitos de almoço e jantar à italiana, servidos na 
região da Antiga Colônia Silveira Martins.  

Abaixo, utilizamos uma tabela para uma melhor visualização 
dos cardápios nas festas do Centenário da Imigração Italiana na 
região da antiga Colônia Silveira Martins, criada a partir da análise 
das fontes documentais. 
 

Tabela 1: Alimentação das festas do Centenário da Imigração 

Comunidades Almoço à Italiana Jantar à italiana 

Ivorá Sopa de Agnoline, Risoto, 
galinhas assadas, Leitão, salada e 
churrasco. CARTAZ DA FESTA 

Não divulgado 

Santa Maria Não divulgado [...] aperitivo com salame, queijo colonial, 
copa e pão colonial, depois sopa de “ 
capelete” e risoto, porco e galinha 
assados, acompanhados de dois mil litros 
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de vinho de Val Feltrina”. A Razão, 15 de 
maio de 1975, p.3 

Val Veronês Almoço com sopa de agnoline, 
risoto, churrasco, pão, cuca e 
salada 
(CENTENÁRIO DE VAL 
VERONÊS. Cartaz da festa. Centro 
de Pesquisas Genealógicas, 1982). 

Jantar à italiana, com polenta, salame, 
presunto, queijo, fortaia (omelete), 
salada, pão e o bom vinho italiano. 
(CENTENÁRIO DE VAL VERONÊS. 
Cartaz da festa. Centro de Pesquisas 
Genealógicas, 1982). 

Vale Vêneto Não divulgado “junto com a polenta foi servido o 
seguinte cardápio típico: sopa de 
agnoline, queijo colonial, fortaia com 
salame, galinha lessa e assada, crem, com 
grostoli por sobremesa. Não faltou o bom 
vinho colonial” ( Em Vale Vêneto a maior 
polenta da história, O Radar, Faxinal do 
Soturno, de 16 de agosto de 1975, p.16).  

Nova Palma Sopa de agnoline, Galinha rosta, 
em molho e lessa, risoto e 
saladas, salame e presuntos.  

Polenta, com fortaia e outros. 

Fonte: Produzida pela autora 
 

Diante da tabela com os cardápios, pode-se perceber que, os 
almoços e jantares possuíam uma variedade de comida, mostrando 
a fartura e abundância da mesa italiana e, consequentemente, a 
riqueza desse grupo étnico10. A mesa farta significava a organização 
do trabalho familiar, no qual representa o labor na terra, através do 
plantio e da colheita; mas também o trabalho na preparação do 
alimento dentro da cozinha.  Mas isso implicava no sucesso dos 
imigrantes na superação das dificuldades e na preservação de 
determinados hábitos e costumes através da comida. Isso resultou 
nos banquetes que foram servidos nas festas alusivas do Centenário 
da Imigração Italiana na região de Silveira Martins. 

 
10Para Zanini; Santos (2008, p.257), “a comida farta e forte foi e ainda é um importante demarcador 
étnico. Ela deve ser servida à mesa, em exposição de abundância e trabalho produtivo. Serve para o 
paladar e para os olhos também”.  
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O trabalho dentro da cozinha, no preparo da comida para as 
festividades era de responsabilidade das mulheres11. Isso se deve 
porque a figura feminina teve papel importante da adaptação 
alimentar do imigrante europeu no Rio Grande do Sul12, tornando-
se protagonistas na “manutenção de gostos, paladares e costumes 
culinários étnicos” (ZANINI, SANTOS, 2008, p.258). A mulher era 
responsável pela cozinha, pelo preparo da comida e, na adaptação 
dos alimentos adquiridos na nova terra e/ou produzidos na pequena 
propriedade. A imagem abaixo ilustra o trabalho de mulheres no 
preparo dos pratos à italiana em Val Veronês: 

 
Figura 2: Mulheres no preparo do prato à italiana em Val Veronês 

 
 Fonte: Marcuzzo, 1982, p.135 

 

O trabalho das mulheres na cozinha resultou almoços e 
jantares à italiana, pois a alimentação tornava-se uma necessidade 
para manter costumes e comportamentos do grupo étnico, mas 

 
11  Apesar de a cozinha ser um espaço de domínio da mulher, os atuais estudos sobre imigração italiana 
comprova a participação da imigrante em estratégias familiares, atuando na manutenção dos lotes de 
terras e na permanência de membros familiares próximos ao núcleo colonial. 
12 Sobre a adaptação alimentar de imigrantes, Fabiana Friedrich (2015, p.95) abordou o papel 
desempenhados pelas imigrantes alemães, instalados na Colônia Santo Ângelo, “ao substituir 
ingredientes de suas receitas por itens locais, assim como, preservar e reelaborar as questões culturais 
de suas famílias [...]”  
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também no papel desempenhado pela mulher dentro do grupo 
social. Sobre a comida preparada por mulheres, identificou-se que, 
um dos pratos mais assíduos, tanto no almoço como no jantar à 
italiana foi a sopa de agnoline13. Trazida da Itália, esta sopa é feita 
com massa fechada em formato de meia lua, com recheio de carne 
(frango ou gado) e caldo de galinha. Nas festas ocorridas em Vale 
Vêneto e em Nova Palma, foi servido a galinha lessa, um tipo de 
carne de frango fervida na água - que resultou ainda no caldo da 
sopa e no caldo para o risoto. 

Outra comida considerada típica da região colonial, produzido 
nas cozinhas dos festejos foi o risoto. Apareceu com frequência nas 
comemorações do Centenário da Imigração Italiana tanto em 
almoços como em jantares à italiana. Era originário da Itália, mas 
na antiga Colônia Silveira Martins, o prato era feito com arroz, o 
caldo e carne de galinha caipira14 e temperos. Foram acompanhados 
por galinhas e leitões assados, saladas, pão e cuca15. Em Vale Vêneto, 
o crem - “feito de raízes raladas e postas em vinagre” (ZANINI, 
SANTOS, 2008, p. 268) - também era servido. 

O churrasco também foi servido, durante das festividades, nos 
almoços à italiana. Vale destacar que, o preparo deste alimento 
estava sobre a responsabilidade masculina.  É provável que, sua 
inserção na alimentação considerada típica das zonas de colonização 
venha, segundo Possamai (2007, p. 54) do desejo dos imigrantes e 
de seus descendentes “em inserir-se na sociedade regional, mas, ao 
mesmo tempo, eles cuidavam em preservar uma identidade [...]”. 
No entanto, apesar do churrasco ser um dos pratos que foram 
adaptados por imigrantes e descendentes, é válido ressaltar que, a 
carne foi uma dos alimentos encontrados com abundância nas áreas 

 
13 Servida dos dias frios, é considerado o prato de entrada em almoços e jantares à italiana.  
14 Galinha Caipira é a ave que foi criada solta. Com o cozimento, a carne solta uma gordura amarela, 
que dará pigmentação, sabor e textura ao risoto. 
15 É uma espécie de pão doce, com uma farofa feita de açúcar, farinha e manteiga. 
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coloniais, sendo incorporado na dieta alimentar dos imigrantes e 
descendentes. 

O vinho era a bebida que não poderia faltar em uma festa 
italiana, pois era era apreciada pelos italianos desde a Itália.  Os 
imigrantes trouxeram muitas de videiras que foram plantadas na 
nova morada16. O vinho era servido “à vontade” na festa de Vale 
Vêneto representava a dedicação e o trabalho duro do imigrante que, 
com o esforço de toda a família, conseguiu produzir essa fruta em 
abundância, demonstrando seu empreendedorismo na atividade de 
vinicultura, bem como a mesa farta que o labor proporcionou.  

A polenta continuou sendo um dos alimentos característicos 
dos imigrantes italianos no sul do Brasil, devido às terras férteis e a 
disponibilidade de grãos de milho para a produção. Além disso, era 
um alimento comum e barato, que alimentava as famílias italianas 
numerosas, garantindo o sustento do grupo familiar.  

 
Para as famílias italianas, a polenta era o alimento presente nas 
três refeições. No café da manhã a primeira refeição do dia, polenta 
brustolada (assada) na grelha, com queijo e salame. No almoço 
acompanhava a ‘menestra’ (sopa de arroz e feijão) ou com algum 
tipo de carne e vinho. Na janta novamente a polenta comandava a 
refeição sendo saboreado com queijo, salame, ovo frito ou fortaia 
(omelete) (VIZZOTTO, 2014, p. 187).  
 

Como as festividades do Centenário da Imigração Italiana 
buscavam a preservação de determinados hábitos e costumes, a 
farinha de milho em forma de polenta foi um dos pratos servidos 
apenas nos jantares à italiana, com os seguintes acompanhamentos: 
queijos, salames, fortaia - espécie de ovo mexido com salame e queijo. 
Podemos considerar que, este alimento propagandeou as festividades 

 
16 Val Feltrina, comunidade rural de Silveira Martins é a maior produtora de uva e vinhos da antiga 
região colonial.  
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do Centenário em Val Veronês e Vale Vêneto17. Abaixo, a imagem da 
capa do livro “Centenário de Vale Veronês: epopéia da imigração 
italiana de Vale Veronês com seus costumes e tradições” 18: 

 
Figura 3: Produção da polenta 

 
Fonte: MARCUZZO, 1982 

 

A fotografia da capa do livro demonstra uma senhora idosa – 
Virgínia Dall’Asta -  natural de Val Veronês, fazendo a polenta com 
a utilização de utensílios antigos e de um fogão bastante rústico. A 

 
17 A comunidade de Vale Vêneto, em sua festa ao Centenário da Imigração Italiana, ofereceu ao público, 
uma polenta que continha 9 metros. Assim, promoveu sua festividade, anunciando que o vale teria a 
“maior polenta da história”. Este assunto terá destaque o próximo capítulo.  
18 O livro foi lançado em 1982, em relação ao Centenário da Imigração Italiana de Val Veronês. Escrito 
por padre Clementino Marcuzzo, sacerdote católico e neto de imigrantes italianos, desenvolveu a 
história da pequena comunidade, onde no final do século XIX, imigrantes italianos haviam se 
estabelecido. 
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ideia era representar a alimentação típica dos imigrantes e 
descendentes, como também apresentar a cozinha e a forma como 
o alimento é produzido.  Além disso, reforçava o trabalho da mulher 
no preparo dos alimentos, através da figura da nonna19. A senhora 
idosa é considerada uma pessoa legitimada para a elaboração deste 
prato (ZANINI; SANTOS, 2008). 

Então, o modo de preparo e o espaço onde a comida é 
preparada também é um espaço de significação. Maciel (2005, p.54) 
explica que uma cozinha 

 
[...] torna-se um símbolo de uma identidade, atribuída e 
reivindicada, por meio da qual os homens podem se orientar e se 
distinguir. Mais do que hábitos e comportamentos alimentares, as 
cozinhas implicam formas de perceber e expressar um 
determinado modo ou estilo de vida que se quer particular a um 
determinado grupo. Assim, o que é colocado no prato serve para 
nutrir o corpo, mas também sinaliza um pertencimento, servindo 
como um código de reconhecimento social.  (MACIEL, 2005, p.54).  
 

Produzida com farinha de milho, água e sal, é considerada “o 
fio condutor da história alimentar dos [imigrantes e] descendentes 
de italianos, desde o grande êxodo do Vêneto, como alimento básico 
das populações rurais e como uma iguaria presente ainda hoje em 
mesas de diversas cidades brasileiras” (FEDER; DIAS, 2016, p.392). 
Apesar de sua origem ser americana, o milho atravessou o oceano 
Atlântico com Cristóvão Colombo e passou a ser cultivada no 
continente europeu. Alimento de fácil cultivo tornou-se a base 
alimentar da população pobre e faminta. 

 
O milho levado ao continente europeu entra no norte da Itália 
entre 1530 e 1540, chamado de milhete graúdo. Naquele tempo, a 
polenta era confeccionada com trigo-mouro e era chamada de 
polenta cinza. O trigo mouro veio do nordeste da Europa e se 
espalhou no século XVI até chegar ao norte da Itália. A polenta 
produzida com milho possuía a coloração amarelo-clara. Em 

 
19 Tradução livre: vó 
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função do cereal escolhido para a fabricação, a coloração se 
modificava e, ainda hoje é diferenciada como polenta branca, 
polenta amarela, etc. Os italianos do norte tem há muito tempo o 
hábito de comer polenta: polenta branca, feita de milhete na Idade 
Média, depois polenta cinza, de trigo-mouro na renascença e por 
fim polenta amarela, de milho, que fez desaparecer as anteriores 
(FEDER; DIAS, 2016, p.393). 
 

A polenta foi um alimento trazido da Itália pelos imigrantes 
italianos e, com seu fácil cultivo em terras brasileiras, permaneceu 
como base alimentar. Sendo um dos pratos característicos da 
colonização italiana, podemos considerar como uma comida 
emblema, pois “que por si só representam o grupo. O emblema, 
como uma figura simbólica destinada a representar um grupo, faz 
parte de um discurso que expressa um pertencimento e, assim, uma 
identidade” (MACIEL, 2005, p.50). 

Considerando a tabela e a exposição dos alimentos mais 
assíduos nas festas do Centenário da Imigração Italiana, buscou-se 
denominar os conceitos de almoço à italiana e jantar à italiana, na 
região da antiga Colônia Silveira Martins. A sopa de agnoline e o 
risoto apareceram nas duas ocasiões, como também o salame, os 
pães e cucas. Então, no almoço à italiana na região da Colônia 
Silveira Martins é composto por sopa de agnoline, risoto e 
churrasco. Nos jantares à italiana, a sopa e o risoto também se fazem 
presente, mas o prato principal é a polenta. Por fim, o churrasco é o 
alimento que define o almoço à italiana e a polenta, o jantar à italiana 
na antiga Colônia Silveira Martins.  

Constatamos então que, a comida pode se “transformar em 
marcadores identitários, apropriados e utilizados pelo grupo como 
sinais diacríticos, símbolos de uma identidade reivindicada” 
(MACIEL, 2005, p. 50). Então, para as comemorações do Centenário 
da Imigração Italiana na região da Colônia Silveira Martins, utilizou-
se a alimentação como uma forma de identificar aquele grupo 
étnico, através da manutenção de costumes e hábitos. Mas também, 
a abundância e a fartura dos alimentos encontrados nas festividades 
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buscaram mostrar a prosperidade, a riqueza e o sucesso dos 
imigrantes e de seus descendentes na escolha migratória. 

 
Considerações finais: 

 
Dentro das cozinhas, o preparo dos alimentos estava a cargo 

das mulheres, exceto o churrasco. Elas foram importantes na 
adaptação dos alimentos no período da colonização e na elaboração 
de pratos que alimentavam suas famílias diante do que era 
encontrado na região, como também no que era produzido pela 
pequena propriedade. Então, durante das festividades do 
Centenário da Imigração Italiana foram servidos almoços e jantares 
à italiana. Então, buscamos identificar quais os pratos que 
compunham esses dois momentos alimentares nas festas. Com isso, 
constatamos que, a sopa de agnoline e o risoto eram pratos servidos 
nas duas ocasiões. O que diferenciava o almoço à italiana era o 
churrasco - uma adaptação da comida gaúcha e da disponibilidade 
de carne em terras brasileiras. Já o jantar à italiana era a polenta. 
Junto com seus acompanhamentos, esses pratos tornaram-se 
característicos da região colonial, servindo como alimentos que 
reconheceram os indivíduos daquela região, preservando 
determinados comportamentos, hábitos e costumes dos imigrantes 
italianos e, por fim, redefinindo uma identidade.  
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Fases de produção e circulação do 
impresso O Amigo das Crianças 

 
Márcio Nilander Ávila Barreto 1 

Patrícia Weiduschadt 2 
 
 
Introdução  
 

O foco principal e objeto deste estudo é um impresso 
intitulado “O Amigo das Crianças”. Pretende-se apresentar de forma 
geral, exemplos de algumas fases de produção e a materialidade do 
impresso, bem como o circuito de circulação, sendo este, ao mesmo 
tempo, considerado objeto e fonte (LUCA, 2008). Sua circulação, 
quase que em toda a sua totalidade, está vinculada a um contexto 
muito específico, qual seja, as chamadas “escolas dominicais para 
crianças” das comunidades da IECLB- Igreja Evangélica de 
Confissão Luterana no Brasil. Portanto, pode-se afirmar que este é 
um impresso vinculado diretamente ao luteranismo.  

Analisaremos um impresso. Mas isso não significa que nossa 
observação estará direcionada apenas a ele. O seu contexto também 
deverá fazer parte desta análise. Compreendemos que voltar-se para 
o estudo de um impresso implica em transitar diretamente pelas 
relações históricas e culturais que ele possui. Este movimento 

 
1 Doutorando do PPGE da Universidade Federal de Pelotas /UFPel – Linha: Filosofia e História da 
Educação. 
2 Profª Drª do PPGE da Universidade Federal de Pelotas /UFPel – Linha: Filosofia e História da 
Educação. 
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perpassará por entre seus autores, editores, idealizadores, leitores e 
locais por onde ele circula.  

É justamente a ação de observar o entorno da história cultural 
de determinado objeto que está sendo estudado que pode contribuir 
enriquecendo as inferências, descrições, questionamentos e 
apontamentos realizados pelo pesquisador acerca do tema analisado.  

É este pressuposto que nos permite olhar para as tradições da 
cultura popular analisada, a partir da ótica da história cultural. 
Podemos tentar interpretar assim as diversidades culturais 
existentes entre períodos distintos quando traçamos uma linha de 
investigação entre o objeto pesquisado e o contexto com o qual ele 
está/estava inserido. Desta forma estaremos estabelecendo 
associações ao unirmos a história do impresso com as experiências 
histórica e humana que o circundam. Este é justamente o campo de 
estudos ocupado pela nova história cultural.   

Essa abordagem auxiliou a problematizar os processos 
históricos e a pesquisar contando com diferentes áreas de forma 
mais interdisciplinar. Sendo assim, ao analisar um documento 
impresso em um determinado período de tempo, o pesquisador 
deve ter presente em seu processo investigativo que este ato trata-
se de, literalmente, estar disposto a interagir com a história. E ao 
nos reportarmos a ela realizamos um exercício não só de 
observação, mas também de interação com todo o contexto do 
objeto estudado, fomentando assim diversos questionamentos.   

Neste sentido, concordamos que:  
 
Para fazer história, é necessário, antes de mais nada, estar 
radicalmente disposto a ler, ver, ouvir e contar o outro. Imersos 
num presente que traz indagações, impõe questões e sugere 
temáticas, os pesquisadores e os professores atentos formulam 
problemáticas para a história: o que se fazia, por que se fazia, quem 
fazia, como se fazia algo em determinada época, numa sociedade 
específica? (Galvão e Lopes, 2010, p. 12) 
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Estas indagações surgem, pois, estamos revisando um 
determinado período histórico. Observando de forma mais ampla, 
nosso estudo está vinculado, diretamente, com o campo curricular 
de estudos e pesquisas denominado como História da Educação. 
Logo, analisar o histórico processo de educação do homem é peça 
fundamental para a compreensão de seu desenvolvimento a partir 
da criação das mais variadas práticas culturais existentes nos grupos 
sociais.  

Por isso, que ao olhar para um impresso infantil, que será 
fonte e objeto do nosso estudo, é preciso entender as 
intencionalidades e as propostas pedagógicas que se queria 
enfatizar, por meio de problematizações que indaguem os processos 
educacionais por meio desse periódico. 

 
Contexto dos locais por onde o impresso circula  

 
O nosso objeto de estudo circula nas comunidades luteranas 

da IECLB. Estas, foram fundadas pelos primeiros imigrantes 
alemães que pela região sul chegaram.  Portanto o exercício de 
analisar o impresso “O amigo das Crianças” nos remeterá 
diretamente a focarmos o cenário da imigração alemã no Brasil, 
neste caso, especificamente, a chegada destes ao Rio Grande do Sul.  

Segundo (Kreutz, 2014)  
 
O motivo para incentivar a imigração para o Brasil era a 
necessidade de ocupação do espaço geográfico no sul, onde havia 
frequentes conflitos de fronteiras [...]. Oficialmente, incentivava-
se a formação de núcleos etnicamente homogêneos. Cada família 
teria uma pequena propriedade, próxima a uma vila na qual se 
organizava uma estrutura que favorecesse a vida comunitária: 
escola, igreja, comércio, arte cemitério e clube. No contexto de 
políticas para a imigração no Brasil, os povos de língua alemã 
formaram a primeira corrente imigratória. De 1824 até 1947 
vieram em torno de 250.000 imigrantes. (KREUTZ, 2014, P.152) 
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Assim, no decorrer dos anos, os imigrantes alemães 
começaram a formar pequenas comunidades. Porém, suas 
lideranças já identificavam e necessidade da criação de um sínodo, 
que trouxesse uma maior unidade e representatividade para os 
povoados. Com o objetivo de disseminar ainda mais a ideia de 
trabalho em comunidade pelo território rio-grandense, destaca-se a 
participação de Wilhelm Rotermund3 que atuou no sentido de 
convencer as então lideranças comunitárias, entre elas professores 
e pastores, da necessidade da criação de tal órgão representativo. 
Então, nos dias 19 e 20 de maio de 1886, ocorre em São Leopoldo-
RS, a fundação do Sínodo Riograndense,4 posteriormente 
denominado como IECLB (Igreja Evangélica de Confissão Luterana 
no Brasil). Atualmente a IECLB se distribui em 18 Sínodos.   

Expor este contexto histórico é importante para nossa 
observação pois o impresso “O amigo das crianças” foi idealizado e 
disponibilizado para um uso voltado prioritariamente ao contexto 
das comunidades vinculadas à IECLB. 

 
A revista “O amigo das crianças” 

 
A trajetória deste impresso teve início em 1937 e se estende até 

aos dias de hoje. Ele possui vinculação direta com o luteranismo. Em 
seu princípio, ele foi elaborado sob o formato de um jornal infantil, 
especificamente indicado para crianças de 6 até 10 anos de idade. No 
ano de 2006 foi transformado em uma revista de circulação bimensal. 
A partir do ano de 2014 foram elaboradas propostas metodológicas 
que acompanham cada edição e auxiliam os professores nas 
abordagens em aula dos temas tratados na revista.  

 
3 Nascido em Stemmen -Alemanha- em 25 de novembro de 1843 e falecido em São Leopoldo em 5 de 
abril de 1925. Foi um pastor luterano, professor e jornalista teuto-brasileiro. Ajudou a fundar o Sínodo 
Rio-Grandense, em 1886, bem como fomentou na região a imprensa, gráfica e edição de livros 
didáticos e religiosos. Maiores informações ver: Dreher, 2014.  
4 Maiores informações em Ana Carolina Walzburger: Sínodo Riograndense completa 130 anos de 
fundação. Disponível em:<http://www.luteranos.com.br/conteudo//noticias/historia/ 
sinodoriograndense-completa-130-anos-de-fundacao>. Acesso em: 10 abr. 2019. 
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Tendo por base este breve, porém, amplo histórico da revista, 
podemos observar que é preciso atentar-se para uma questão muito 
relevante que (CHARTIER, 2010) destaca: a materialidade de um 
impresso. Para o autor podemos identificar que um impresso está 
ligado diretamente aos suportes nos quais seus textos são inscritos. 
No âmbito da atividade de imprimir um determinado texto, existem 
algumas intervenções muito importantes que fazem parte neste 
percurso. 

Por este motivo, Chartier (2010) destaca:  
 
Depois da invenção de Gutenberg os textos passaram a adquirir 
formas impressas, e os impressores, que muitas vezes impõe 
transformações à própria letra do texto, e todos aqueles implicados 
no processo de publicação, passaram a ter, desse modo, papel 
decisivo na criação do sentido. Todos eles tornaram-se, de certo 
modo, autores dos livros. (CHARTIER, 2010, p. 21). 
 

A revista ao longo do tempo é distribuída nas comunidades 
luteranas da IECLB para alunos e professores. Ela procura atender 
sua proposta inicial que tem como objetivo que ambos utilizem a 
revista e possam, assim, acompanhar, juntos, as leituras, discussões 
e os exercícios. Portanto, fica evidenciado que ao longo de seus 81 
anos de existência, diversas pessoas, sejam estas, adultos e crianças, 
de diferentes gerações já estiveram em contato com este impresso. 
Por isso, é possível analisar e discutir diferentes fases de produção e 
da circulação do impresso e problematizar de que forma ela 
influenciou aspectos educativos no público leitor.  

Conforme o pesquisador vai entrando em contato com um 
impresso, ele passa a agir no sentido de identificar nesta relação público 
leitor/revista, outros importantes aspectos que também devem ser 
observados. Segundo (LUCA, 2008), nesta linha de pesquisa, podemos 
voltar nosso foco para questionamentos gerais investigando,    

 
[...] como os impressos chegaram às mãos dos leitores, sua aparência 
física (formato, tipo de papel, qualidade da impressão, capa, 
presença/ausência de ilustrações), a estruturação e divisão do 
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conteúdo, as relações que manteve (ou não) com o mercado, a 
publicidade, o público a que visava atingir, os objetivos propostos. 
Condições materiais e técnicas em si dotadas de historicidade, mas que 
se engatam a contextos socioculturais específicos, (Luca, 2008, p.138) 
 

Para além destas indagações, um impresso, conforme aponta 
(CHARTIER, 2014), necessita ser identificado sob duas perspectivas 
que lhes concedem distinções básicas: a primeira, que diz respeito a 
sua condição de objeto material que pertence à determinada pessoa 
que o adquire; a segunda, aponta para o impresso, visto, também, 
como um discurso endereçado ao seu público leitor, mas que, ainda 
assim, permanece como propriedade de seu autor e só pode ser 
posto em circulação por aqueles designados por este. É justamente 
a partir dessa observação que podemos destacar a natureza dual - 
material e discursiva - de um impresso.  

Como neste artigo vamos propor a discussão desta temática 
através de uma breve análise e inferências sobre as capas do 
impresso “O amigo das Crianças” em diferentes períodos históricos, 
passaremos a seguir as seguintes discussões:  

 
Análise das capas: alguns exemplos de fases de impressão da 
revista  

 
O impresso O amigo das Crianças teve como data inicial de 

impressão e circulação o ano de 1937, sendo que estes primeiros 
exemplares que marcam os anos iniciais da edição da revista eram 
escritos no idioma alemão.  

Nesta abordagem, nos exemplos abaixo, utilizaremos como 
referência quatro capas que retratam versões dos períodos 
compreendidos entre: 1954, 1983, 2003 e 2018. Nossa intenção é traçar 
uma comparação, ainda que executada de modo amplo, entre as 
principais características do impresso em cada uma das datas acima 
mencionadas. Iniciaremos com a exposição de um exemplar do ano de 
1954 da revista “O amigo das Crianças”, conforme imagem abaixo. 
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Figura 1 - Revista O Amigo das Crianças – Tema: “Não difamarás o teu próximo”. fev/1954. 

Acervo: Hisales5 
 

Direcionaremos nossa primeira análise para a figura acima. Este 
exemplar é o de número 8 da revista no ano de 1954. A revista já possui 
nesta data 17 anos de existência. A capa, ou primeira folha, traz uma 
ilustração onde a figura de Jesus Cristo está rodeada por crianças. É 
perceptível que, já na capa do impresso, o formato da edição procura 
destacar e relacionar o título da revista com a imagem apresentada.  

A impressão deste exemplar é feita toda em preto e branco. 
Quanto aos elementos que compõem o resultado final desta edição, 
devemos salientar as limitações ou condições técnicas tipográficas 

 
5 Hisales: História da Alfabetização, Leitura, Escrita e dos Livros Escolares – é um centro de memória 
e de pesquisa, cadastrado no CNPq desde junho de 2006. Coordenado pelas professoras Dra. Eliane 
Peres, Dra. Vania Grim Thies e Dra. Chris de Azevedo Ramil, é vinculado ao Programa de Pós-
Graduação em Educação (PPGE) da Faculdade de Educação (FaE) da Universidade Federal de Pelotas 
(UFPel) e reúne alunos de graduação e de pós-graduação. Embora tenha sido cadastrado como grupo 
de pesquisa no CNPQ em 2006, desde 2001 já eram realizadas, na Faculdade de Educação da UFPel, 
investigações envolvendo essas temáticas (alfabetização, leitura e escrita) e desde 2004 produzidas 
dissertações de mestrado no PPGE. Esses trabalhos resultariam, em 2006, na criação do referido grupo 
de pesquisa que reúne alunos de graduação e de pós-graduação – mestrandos e doutorandos do 
PPGE/FaE/UFPel. 
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que à época, acabava por ser determinante no formato ou na 
qualidade dos materiais durante o processo de impressão que estão 
disponíveis neste exemplar utilizado como estudo.  

Niemeyer, 2000, pode contribuir neste sentido ao observar que:   
 
O termo tipografia vem da palavra tipo, que significa todos os 
caracteres (letras maiúsculas e minúsculas, números e sinais de 
pontuação) presentes em uma fonte. Denominamos fonte, o 
alfabeto completo de um determinado tipo que possui o mesmo 
padrão de desenho. Já uma família tipográfica é o conjunto de 
caracteres que mantém características semelhantes ao seu 
desenho, reunindo a variação de estilos de tipo (romanos, itálicos, 
negritos, largos, condensados, etc.). Cada família possui 
peculiaridades próprias do seu desenho, estilo e época que 
contribuem para a comunicação visual efetiva. (NIEMEYER, 2000, 
p.31. grifos do autor) 
 

Na capa em questão, pode-se observar as condições citadas 
acima dispostas em um grande texto, localizado à metade esquerda 
da capa. O formato das letras impressas, o tipo de letra, o modelo de 
impressão entre outras questões. O texto aborda o seguinte tema: 
“Não difamarás o teu próximo”. Ele procura explicar o que é 
“difamação” ao leitor e indica exemplos de comportamento de como 
agir em relação ao tema.  

Ao lado do texto podemos notar uma ilustração de uma 
discussão em torno de um “prisioneiro” que se encontra sob 
custódia de soldados enquanto as demais pessoas o acusam ou 
difamam. É perceptível que a relação texto/público alvo e as 
ferramentas utilizadas na área tipográfica em 1954, neste caso, 
denotam que o conteúdo deste impresso contrasta de certa forma, 
se comparado as atuais tecnologias que encontramos no campo 
textual, tipográfico e de impressão.  

Em nossa atual concepção, com base em impressos infantis 
da atualidade, esta edição analisada encontra-se de certa forma 
distante do que estamos acostumados habitualmente ao 
apontarmos para uma revista voltada para o público infantil. 
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Figura 2 - Revista O Amigo das Crianças – Tema: “Em comemoração aos 500 anos do 

nascimento de Lutero”. jan/1983. Acervo: Hisales. 
 

Passamos agora para a observação da imagem destacada acima. 
Ela é uma edição comemorativa alusiva aos 500 anos de nascimento do 
reformador Martim Lutero. A publicação em 1983 ainda é semanal. 
Neste exemplar as três primeiras páginas são impressas em preto e 
branco. Observa-se agora uma novidade: a quarta e última página é 
colorida. Ela é destinada a participação dos leitores. Ela descreve um 
quadro chamado “Galera do Concurso”, sendo este um concurso de 
desenhos coloridos todos realizados em casa por crianças que 
pintaram, desenharam, recortaram figuras, realizaram colagens e 
enviaram, via caixa postal, para publicação da editora.  

 Conforme a edição de 1954 analisada anteriormente, no ano 
de 1983 o impresso possui quatro folhas. O conteúdo desta edição é 
repleto de imagens ligadas ao texto abordado. Todas elas estão 
impressas em preto e branco. A capa anuncia a comemoração do 
aniversário de Lutero. Os principais personagens envolvidos neste 
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movimento também são retratados nela. O texto explica 
detalhadamente ao leitor o local onde se deu a reforma protestante. 
Fica evidenciada a tentativa de unir o conteúdo do texto com 
imagens que possuem um forte significado aos leitores da revista 
pois trata-se de um público luterano que a está consumindo.  

Ao lermos um texto em um impresso, primeiro, deveremos 
sempre tentar ligar o estudo de tais textos, quaisquer que sejam eles, 
com a identificação das formas que lhes conferem existência. Além 
disso, é necessário buscar vincular o estudo das apropriações que os 
investem de significado. Precisamos evitar, nas problematizações, o 
erro de esquecer que a palavra escrita é transmitida aos seus leitores 
ou ouvintes por textos, objetos ou vozes, utilizando-se da lógica 
material e prática. (CHARTIER, 2014). 
 

  
Figura 3 - Revista O Amigo das Crianças – Tema: “A vida no templo”. out/2003. 

Acervo: Hisales. 
 

Agora daremos um salto de 20 anos. Da edição do ano de 1983 
passamos para o ano de 2003 revista. Este exemplar é o de número 
35 deste ano. Esta ainda é uma publicação semanal. Na primeira 
folha (capa) observa-se uma novidade: o impresso é totalmente 
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colorido, ainda que as folhas internas, folhas 1 e 2 sejam impressas 
em preto e branco. 

Segundo Hurlburt, a tipografia      
 
[...] sempre foi o principal elemento da página impressa. Com as 
inovações tecnológicas, atualmente o designer possui infinitas 
opções de fontes para a criação de um layout, entretanto, deve 
priorizar sempre a simplicidade, a objetividade e a originalidade, 
já que o seu objetivo é comunicar. (HURLBURT, 1986, p. 98). 
 

Apontando para esta definição, observamos que a capa do 
impresso apresenta traços que, agora, já se mostram de certa forma, 
mais direcionados ao público infantil, conforme nossos modernos 
conceitos de como deve ser um impresso destinado as crianças. Ele 
apresenta desenhos - atrativos e coloridos - com personagens que 
igualmente surgem coloridos e envoltos em desenhos e logo da 
edição que também apontam para este modelo de apresentação. 
Este número ainda segue a temática de seus antecessores trazendo 
um texto explicativo do lado esquerdo da capa, disposto ao lado de 
um desenho, agora colorido, do lado direito. 
 

  
Figura 4 - Revista O Amigo das Crianças – Tema: “Vamos arrumar o mundo”. jan-fev/2018. Acervo: Hisales 
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Avançando por mais 15 anos apresentamos agora a revista “O 
amigo das Crianças”, no ano de 2018. A capa é totalmente colorida. 
Sua distribuição agora é bimensal. A mensagem principal da edição 
nos remete a temas representativos globais, como a mensagem de 
responsabilidade ética, social e ambiental, com a seguinte 
mensagem: “Vamos arrumar o mundo?”. Ela já pode ser adquirida 
em PDF neste ano. Esta é uma nova forma de leitura na qual podem 
ser articuladas várias investigações acadêmicas.  

Os personagens que fazem parte da ilustração surgem de 
forma múltipla na perspectiva mundial representada no desenho. 
Destaca-se a intenção de enfatizar a diversidade étnica juntamente 
com assuntos também diversificados que ofertam as mais variadas 
informações ao leitor. É neste ponto que temos algo importante a 
ser observado: entre as diversas etapas de impressão da revista ao 
longo dos anos ela foi passando por adaptações significativas devido 
aos contextos de cada época específica. A utilização de meios ou 
ferramentas que possibilitaram esta diferenciação nos modelos de 
impressão durante todo o percurso de existência da revista é 
destaque também. Esta é uma condição que nos remete a observar 
o importante trabalho realizado pela tipografia dentro do processo 
de confecção de um impresso. 

 
Como podemos analisar um impresso?  

 
Nossa investigação está relacionada diretamente a essa 

questão. É fato que, atualmente, em diferentes espaços, contamos 
com um grande número de impressos. Eles são oriundos de diversas 
abordagens temáticas, com as mais variadas propostas destinadas a 
públicos específicos.   

A origem deste cenário, segundo (CHARTIER, 1999), deve-se     
 
[...] a invenção de Gutenberg que tornou possível a reprodução de 
textos em grande número de cópias, transformando, assim, as 
condições de transmissão e recepção de livros. Por um lado, a 
impressão reduziu drasticamente o custo por cópia da produção de 
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um livro, ao distribuir o custo por toda a impressão. Por outro, 
reduziu o tempo necessário para produção de um livro, que era longo 
na época do manuscrito, mesmo após o século XIV, quando se 
inventou um sistema de divisão do trabalho a ser copiado em vários 
grupos, a fim de que diferentes copistas pudessem reproduzir o 
mesmo livro ao mesmo tempo. (CHARTIER, 1999, p. 22) 
 

Esta condição inicial foi fundamental para que, ao longo da 
história, juntamente com os posteriores avanços tecnológicos, a 
quantidade de impressos aumentasse exponencialmente, 
possibilitando que a análise de tais documentos pudesse 
transformar-se, então, em um campo fértil para os pesquisadores. 
Abriu-se, assim, um leque de opções que passou a possibilitar que 
os impressos fossem tratados como fonte ou objeto principal de 
determinadas análises.  

Para que possamos discutir historicamente como se dá e de 
que forma pode ser conduzida a análise de um impresso, dentro de 
nossa realidade enquanto país é essencial que nos reportemos ao 
cenário ou contexto no qual esta prática investigativa se inicia em 
território brasileiro. Luca (2008), explica que este movimento 
começa a formar-se ainda na década de 1970 quando o impresso 
“jornal” começa, ele próprio, a ser identificado e utilizado como 
fonte e objeto da pesquisa histórica. Inicia-se, neste período, o 
exercício de pesquisadores que passaram então a praticar a 
observação da história da imprensa, a partir de meios e elementos 
advindos diretamente dela própria. 

Conforme enfatiza (LUCA, 2008) até   
 
a década de 1970, ainda era relativamente pequeno o número de 
trabalhos que se valia de jornais e revistas como fonte para o 
conhecimento da história no Brasil. A introdução e difusão da 
imprensa no país e o itinerário de jornais e jornalistas já contava 
com bibliografia significativa, além de amiudarem-se as edições 
fac-símiles e os catálogos dando conta de diários e revistas que 
haviam circulado em diferentes partes do território nacional. 
(LUCA, 2008, p.111) 
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Nosso caso específico de estudo é uma revista/impresso que 
surge em 1937 com tiragem inicialmente semanal, passando, 
posteriormente, a ser distribuída bimensalmente. Logo, teremos 
como base de estudos um grande número de edições e exemplares 
desta. 

 
No caso das revistas [...] o desafio de conceituar esse gênero de 
impresso, esclarecer suas condições de produção, mapear o seu 
processo de difusão e inquirir acerca da natureza da amplíssima 
gama de semanários e mensários [...] exigem larga pesquisa, domínio 
de ampla bibliografia e rigor conceitual são fundamentais, não só 
pelos dados que inventariam e organizam, mas pelo muito que 
sugerem e ensinam acerca dos procedimentos teórico-metodológicos 
adotados no tratamento das fontes. (LUCA, 2008, p.122) 
 

É neste sentido que (Luca, 2008), afirma que, quando a 
variedade da fonte impressa é enorme, da mesma forma também 
serão as suas possibilidades de pesquisa. Consequentemente, os 
resultados poderão ser amplos e variados.   

Voltar-se para o estudo de um impresso, como é o caso da 
revista “O Amigo das Crianças” com tamanha representação devido 
ao longo tempo de existência -1937 até hoje- é entrar 
definitivamente em contato com toda a sua história. Neste vasto 
período, considerando as funções relativas a autoria dos textos 
presentes na revista, passando por sua edição, impressão e 
distribuição, muitas são as condições e variáveis a serem 
consideradas, da ideia original ao produto final da impressão, 
surgem fatores determinantes que agem neste processo.  

Pode-se inferir que ao longo do percurso produtivo de um 
impresso, partindo desde a concepção inicial de um texto, até o ato 
final, ou seja, a impressão do mesmo, as formas e disposições deste 
já não dependem exclusivamente do autor. Á medida que ele delega 
àquele que prepara a cópia ou àqueles que compõem as páginas as 
decisões quanto à pontuação, acentuação e ortografia, toda a 
historicidade primeira de um texto será permeada e, de certa forma 
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transformada por negociações estabelecidas entre a ordem do 
discurso que governa sua escrita, seu gênero, seu estatuto, e as 
condições materiais de sua publicação. (CHARTIER, 2010).  

 
Considerações Finais 

 
Apresentamos nesta análise, partindo de uma abordagem 

panorâmica, algumas fases do impresso “O amigo das crianças”, 
procurando destacar as diferenças existentes nas propostas de 
impressão, edição, conteúdo textual entre outros. Elas estão 
presentes, e ficaram evidenciadas nesta investigação entre 
determinados períodos aqui selecionados para discussão. Realmente 
este fato é perceptível, pois, como exemplo, podemos elencar a 
identificação das mudanças ocorridas nas capas, nos textos e no 
formato de confecção do impresso “O amigo das Crianças”.     

Descobrimos assim que debruçar-se sobre a investigação de 
um impresso é algo bastante enriquecedor, tanto para 
pesquisadores que estão envolvidos nestas temáticas, quanto para 
os leitores que se apropriarão dos resultados de tais pesquisas. Com 
relação aos pressupostos de ensino e aprendizagem, pode-se dizer 
que ao analisar determinado impresso, o pesquisador aprende, 
formula ou compreende de forma muito peculiar, processos e 
indagações que se não estivessem internalizados na ação de voltar-
se para tal fato, certamente estas questões lhe passariam 
despercebidas.  

Assim vai-se constituindo o campo da história da educação. 
Nosso exemplo é apenas uma das múltiplas investigações que ela 
pode dar conta. Ela possui ferramentas que auxiliam a 
compreender, através da análise de um impresso, como a trajetória 
deste encontra-se imbricada a diversos aspectos sejam estes 
educacionais, culturais, políticos, tecnológicos, sociológicos entre 
outros, ocorridos em determinada época ou período.     

Portanto, o movimento ou processo de analisar um impresso 
e refletir sobre ele não pode ser descrito e interpretado pelos seus 
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pesquisadores como algo isolado. Este ato não pode esgotar-se em 
uma simples análise do objeto em si. Contar sua história pressupõe 
que a investigação deva estar sujeita a compreender as mais 
complexas ligações que este produziu e ainda pode produzir em sua 
trajetória.      
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Hospital Operário Darcy Vargas: 
as primeiras duas décadas (1947-1967) 

 
Paulo Daniel Spolier 1 

 
 

Este texto teve por base de sua execução o aniversário de 
setenta anos do atual Hospital Municipal de Novo Hamburgo, 
comemorado em novembro de 2017, a partir do desafio feito à 
equipe do Arquivo Público Municipal de Novo Hamburgo pela 
Secretaria de Cultura e pela direção do hospital para que se 
construísse um histórico da instituição pouco mais de um mês antes 
das celebrações. 

Com o estabelecimento da República no Brasil, em 1889, e a 
ascensão do ideário positivista junto ao governo central, 
principalmente no Rio Grande do Sul, a urbanização e a consequente 
modernização da sociedade brasileira entraram na pauta dos grupos 
dirigentes. 

Mesmo que absorvida de forma distorcida numa sociedade 
marcada pelo patriarcalismo e pelo escravagismo e de caráter rural, 
as ideias para um novo padrão de sociedade conviviam com a 
realidade nacional, pregando mudanças a partir de uma elite 
esclarecida, a qual daria as diretrizes para a eliminação da pobreza 
e suas consequências, desde que respeitados os direitos das 
estabelecidos das classes diretivas. 

 
1 Licenciado em História pela UNISINOS (2005), pós-graduado em História do Rio Grande do Sul pela 
UNISINOS(2012). Professor da rede pública municipal de Novo Hamburgo, atualmente lotado no 
Arquivo Público Municipal. 
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A partir de 5 de abril de 1927, após sua emancipação de São 
Leopoldo, dentre as carências inerentes a tal situação, o município 
de Novo Hamburgo viu-se com a urgente necessidade de um 
hospital que atendesse toda sua população de forma mais 
abrangente que os estabelecimentos médicos que o jovem município 
possuía. 

Tal carência não era uma exclusividade hamburguense. Em 
São Leopoldo, as movimentações para a construção de um hospital 
vinham de longe. Em 1924 foi lançada a pedra fundamental do 
empreendimento durante as comemorações do centenário da 
imigração, processo que se estendeu até 1931, quando o Hospital 
Centenário foi inaugurado durante a longeva administração de 
Theodomiro Porto da Fonseca frente à intendência municipal (1928-
1944).2 A propósito, inserida nas disputas políticas, econômicas e 
também religiosas entre hamburguenses e leopoldenses, a esposa 
do deputado e industrial Jacob Kroeff Filho liderou a criação da 
Sociedade de Damas da Caridade, com a missão de “proteger” o 
futuro hospital. (GERTZ, 2002) 

Mesmo antes da primeira sessão do Conselho Municipal de 
Novo Hamburgo (a atual Câmara de Vereadores), uma reunião 
entre o prefeito Leopoldo Petry, o vice-prefeito Guilherme Ludwig, 
os conselheiros e “pessoas de destaque” da comunidade serviu para 
trocar ideias a respeito da possibilidade da construção de um 
hospital para a cidade. 

Na reunião, efetuada no mês de junho de 1927, foi nomeada 
uma comissão para dar continuidade ao assunto e “fundar uma 
sociedade em que cada sócio assumirá a responsabilidade de 
garantir certa quantia, a fim de com ela levantar-se um empréstimo 
para aquisição do prédio e respectivo mobiliário.” Faziam parte do 
grupo: Pedro Adams Filho, Alberto Adams, Emílio Strassburger, 
Albino Momberger e Balduíno Michel, todos protagonistas dos 
movimentos emancipatórios e players de destaque na economia 

 
2 https://fhcsl.com.br/a-fundacao/historia 
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municipal e regional. A partir da reunião e da nomeação da 
comissão, algumas propostas surgiram. (“O 5 de Abril”, 10 de junho 
de 1927) 

Hans John, proprietário do Hotel John em Hamburgo Velho 
(depois Hotel Esplêndido), propôs à municipalidade que adquirisse 
seu estabelecimento, argumentando que o mesmo possuía 
legitimidade para tanto, já que havia sido indicado pelos médicos 
Kühl, Fayet, Octávio de Souza, Paulo Esteves, entre outros, como o 
melhor prédio do município para a instalação de um bom hospital. 

Outra proposta foi feita pelo casal Max Fischel e Leopoldina 
Klein Fischel, por sua vez, em troca da instalação do futuro hospital 
em suas terras, pediam que a prefeitura se comprometesse a lhes 
pagar juros vitalícios de 6% sobre o valor total do imóvel, estimado 
em 70 contos de réis. Tais terras deviam fazer parte do antigo prado, 
fundado pelo próprio Fischel em 1890, que ficava entre a atual rua 
Mauá e o Colégio Estadual Alberto Pasqualini (PETRY, 1959). Fazia 
parte da oferta o legado da Sra. Marie Klein, irmã de Leopoldina, 
para o caso de “se fundar um instituto para cegos” junto ao hospital. 
(“O 5 de Abril”, Op. cit.) 

Mesmo antes de tornar-se município, o então segundo distrito 
de São Leopoldo já contava com vários médicos estabelecidos em seu 
território. 

O Dr. Karl Wilhelm Schinke, por exemplo, possuía seu 
consultório na Rua Bento Gonçalves, na altura de onde hoje se 
encontra a unidade Osvaldo Cruz da Instituição Evangélica de Novo 
Hamburgo (IENH). Aos pacientes em situação de convalescença, 
havia a opção de uma “internação” no Hotel Pilger, localizado bem 
em frente, na esquina das ruas Bento Gonçalves e General Neto (o 
atual Calçadão Osvaldo Cruz). 

Numa cidade de cerca de 8000 habitantes, notícias como esta 
possuíam notoriedade: 

 
Intervenções cirurgicas: O Dr. Karl Schinke, assistido pelo Dr. 
Günther Schinke, submetteu nestes ultimos dias, a melindrosa 
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operação de appendicite: a Sra. Teophil Dietschi, a Sra. Arthur 
Haack e o Sr. Oscar Scherer. 
As intervenções foram coroadas de êxito, achando-se os pacientes 
em franca convalescença. (“O 5 de Abril”, 10 de junho de 1927) 
 

Enquanto as lideranças políticas hamburguenses discutiam 
uma possível política de saúde pública, instituições privadas se 
lançavam à frente de empreendimentos na área, disponíveis para 
quem tivesse os recursos necessários. 

Em Hamburgo Velho, uma iniciativa dos médicos locais 
funcionava no antigo salão de bailes de Adolpho Schmitt, atual 
Fundação Ernesto Frederico Scheffel. Empreendimento que pode 
ser considerado o primeiro hospital privado da cidade, se 
desconsiderarmos o Hotel Pilger como tal, o Hospital de Hamburgo 
Velho iniciou oficialmente suas atividades após as reformas no 
antigo prédio, em 3 de dezembro de 1928. A instituição tinha como 
gerente F. C. Bretschneider, contando com os médicos Karl Wilhelm 
Schinke e Günther Schinke (pai e filho), Alfred Kaeuffer e José 
Schlatter em seu corpo clínico.  

Uma das grandes novidades da época, os tratamentos com 
Raios X foram introduzidos em Novo Hamburgo pelo Dr. Kaeuffer, 
inicialmente em seu consultório particular e depois n o hospital. 
Publicados com destaque nos anúncios veiculados em língua alemã 
no jornal “O 5 de Abril”, as aplicações de Raio-X faziam parte de uma 
série de tratamentos tecnológicos disponíveis a quem, frisamos 
novamente, tivesse suficiente cabedal para pagar pelo serviço: 

 
Instituto de Raio-X – Hamburgo Velho 
Dr. med. Adolf Kaeuffer 
Todas as operações: doenças internas – Prática geral – Obstetrícia. 
Especialmente mulheres e doenças de crianças. 
Exames de Raio-X para detectar todas as doenças internas. 
Diatermia para cura de reumatismos, ciático e gonorreia em 12 
sessões. 
Radiação ultravioleta para tratamento de fraqueza. 
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Aparelhos de última geração. (Traduzido do jornal “O 5 de Abril” 
de 28 de maio de 1928) 
 

À mesma época em que iniciava a associação médica em 
Hamburgo Velho, tinha início a construção do Sanatório Regina, que 
viria a ser inaugurado em 24 de fevereiro de 1930. Construído nos 
altos de Hamburgo Velho, o Hospital Regina foi um 
empreendimento da Congregação das Irmãs de Santa Catarina, as 
quais já dispunham de uma escola para moças naquela localidade 
desde o início do século XX. 

Após a inauguração do Hospital Regina, percebe-se uma certa 
apatia das “classes conservadoras” locais na busca por um hospital 
público, deixada transparecer pela escassa abordagem do tema na 
imprensa local. Uma especulação a ser feita é o fato de que o 
complexo formado pelo hospital das irmãs, o hospital de Hamburgo 
Velho e o grande corpo médico que atendia a cidade, contemplava a 
necessidade destes setores da sociedade hamburguense no que diz 
respeito a atendimento hospitalar de maior vulto e complexidade.  

A busca por um hospital que atendesse as camadas mais 
humildes só tomará corpo novamente após a ascensão de Vargas, 
cujo projeto nacional incluiu a criação do Ministério da Educação e 
Saúde, em 1931. A instalação do Estado Novo, em 1937, vai dar mais 
vigor às políticas assistenciais e à cooptação das classes 
trabalhadores através de ações destinadas a melhorar as condições 
dos setores menos privilegiados da sociedade. 

Em 1939, após diversas mudanças, o que era a antiga 
comissão dos tempos da emancipação tornou-se a “Associação 
Maurício Cardoso de Amigos de Novo Hamburgo”, com a finalidade 
de construir um hospital que atendesse, preferencialmente, a classe 
operária hamburguense, fruto da crescente industrialização do 
município. 

Ainda naquele ano, em 6 de setembro, foi lançada a pedra 
fundamental do hospital, que obteve a autorização da primeira-
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dama, D. Darcy Vargas3, para emprestar a ele o seu nome. O terreno 
da construção, cerca de três hectares localizados no alto de um 
morro que se ergue ao Norte do centro da cidade, era oriundo de 
doação feita por Elizabeth Friedrich e filhos e dos herdeiros de Jacob 
Mentz Sobrinho, com valor estimado de sessenta contos de réis, à 
época. (“O 5 de Abril”, 14 de junho de 1940) 

Segundo Leopoldo Petry (1959), em sua obra fundamental 
sobre Novo Hamburgo:  

 
Em vista das dificuldades surgidas, foi o patrimônio da 
mencionada associação, transferido à Cruz Vermelha Brasileira, 
mas, posteriormente, em 1944, foi, por escritura pública, instituída 
a Fundação Maurício Cardoso, sendo, então, novamente assumida, 
por essa entidade, o patrimônio da antiga Associação do mesmo 
nome(...).” 
 

O filósofo italiano Antônio Gramsci afirmava que “a 
hegemonia nasce na fábrica” (GRAMSCI Apud PESAVENTO, 1988). 
De maneira um tanto tortuosa podemos trazer esse conceito para a 
atuação estatal com Vargas no comando da nação. O projeto 
hegemônico varguista passa, essencialmente, por controlar as 
massas trabalhadoras, minimizando conflitos e ajustando os 
indivíduos aos padrões de conduta ditados pelo Estado Novo. As 
políticas públicas direcionadas aos trabalhadores pela administração 
getulista colocam, no dizer de Maria Helena Capelato, as “multidões 
em cena” (CAPELATO, 1998), o trabalhador urbano como elemento 

 
3 Darcy Sarmanho Vargas nasceu em 1895, em São Borja, no Rio Grande do Sul, numa família de elite 
- o pai era estancieiro e comerciante. Em 1911, quando tinha 15 anos, casou-se com o então advogado 
Getúlio Vargas, que era da mesma cidade. No ano seguinte tem início a maternidade com o nascimento 
dos filhos Lutero (1912), Jandira (1913), Alzira (1914), Manuel Antônio (1916) e Getúlio Filho (1917). 
Dona Darcy Vargas faleceu às 8 horas do dia 25 de junho de 1968, aos setenta e dois anos de idade 
(mesma idade em que Getúlio Vargas cometeu suicídio). SIMILI, Ivana Guilherme. A construção de 
uma personagem: a trajetória da primeira-dama Darcy Vargas (1930-1945). Disponível em 
http://www.fazendogenero.ufsc.br/7/artigos/I/Ivana_Guilherme_Simili_42.pdf. Importante citar 
que a proibição de nomear vias públicas com nome de pessoas vivas só foi efetivada pela Lei 6454, de 
24 de outubro de 1977. 

http://www.fazendogenero.ufsc.br/7/artigos/I/Ivana_Guilherme_Simili_42.pdf
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político no cenário nacional, mesmo com seu protagonismo 
cerceado pela cooptação governamental. 

A região Sul do Brasil, marcada pela imigração europeia a 
partir de meados do século XIX, sentirá particularmente as ações do 
novo regime, notadamente no que se refere ao processo de 
nacionalização, em curso desde o período constitucional da Era 
Vargas (1934-1937). 

Entretanto, mesmo numa conjuntura de opressão à 
veiculação escrita, radiofônica ou simplesmente do ato de se falar o 
idioma alemão (principalmente após a declaração de guerra à 
Alemanha nazista, em 22 de agosto de 1942), a região colonial 
gaúcha, principal polo de diversidade econômica do estado, foi alvo 
das políticas de modernização impostas pelo mesmo regime. 

Iniciativas vinculadas ao bem-estar do trabalhador no âmbito 
salarial, salutar ou de lazer, foram incentivadas pelo Estado Novo 
como forma de “conciliar as classes”. A ideologia varguista, segundo 
o próprio Getúlio, visava centralizar o poder, catalisando as 
diferenças “para integrar no Estado Novo todos os brasileiros, 
convocando-os a cooperar, com fé e entusiasmo, na obra de 
restauração da vida econômica e política da Nação”. (VARGAS, 
1938). 

Desta forma, podemos acompanhar diversos projetos 
dirigidos pelo poder central que têm suas sucursais em Novo 
Hamburgo. O Decreto-Lei 2024, de 17 de fevereiro de 1940, por 
exemplo, criava o Departamento Nacional da Criança (DNCr), cujo 
principal objetivo era padronizar, nos diversos municípios 
brasileiros, a organização dos serviços de proteção à maternidade, à 
infância e à adolescência (PARADA, 2010). 

No âmbito local, por sua vez, em 10 de agosto de 1940 era 
instituída em Novo Hamburgo a “Junta Municipal de Proteção à 
Maternidade, à Infância e à Adolescência”, presidida pelo prefeito 
(interventor) Odon Cavalcanti, secretariada pelo Dr. Edgard Falcão 
e composta, ainda, por Marcos Moog, Werner Behrend, Dr. Danilo 
Guidi e Dr. Eugenio Adams (“O 5 de Abril”, 16 de agosto de 1940). 



346 | Migrações, Educação e Desenvolvimento: volume 3 
 

É perfeitamente perceptível que a aglutinação do poder em 
mãos do Chefe do Executivo se reflete, também na esfera municipal, 
inclusive junto aos comitês locais vinculados às políticas públicas. 
Odon Cavalcanti Monteiro, interventor federal nomeado por Getúlio 
como seu homem de confiança em Novo Hamburgo a partir de 1º 
de janeiro de 1938, foi a principal personagem local deste primeiro 
movimento de modernização que o Estado Novo implementou em 
todo o território nacional. Assim como na “Junta de Proteção à 
Maternidade”, Cavalcanti foi o presidente da Associação Maurício 
Cardoso durante sua permanência frente ao Executivo municipal 
(1938-1942).  

Dentro desta perspectiva estava a centralidade da ideia de 
inserção do trabalhador no Estado Nacional. Cidade em franco 
desenvolvimento fabril, Novo Hamburgo via-se crescendo 
vertiginosamente na sua pujança econômica. Este crescimento, 
entretanto, não se refletia na vida cotidiana da classe trabalhadora, 
função a que o Estado varguista se dedicou em prol de uma suposta 
“paz social”. O próprio Odon Cavalcanti, por ocasião da instalação 
da “Junta”, relata que: 

 
É doloroso o aspecto que apresentam os lares dos proletários desta 
cidade – há carência de tudo, vestes, alimentos, etc. 
Nas escolas municipais, onde a generalidade das crianças que as 
frequentam, procedem de lares menos favorecidos, impera a fome 
infantil, a desnutrição, o andrajo. (“O 5 de Abril”, 16 de agosto de 
1940) 
 

O período do Estado Novo é caracterizado, no campo de ações 
assistenciais, pela proteção ao trabalhador. Numa cidade em que 
cada vez mais sua população se constituía de operários, o poder 
público encabeçava os movimentos que cooptavam setores da 
sociedade para colaborar com seus fins. A própria Fundação 
Maurício Cardoso, em seus estatutos, colocava como metas: 

 
1. Construir e manter um hospital para operários. 
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2. Promover amparo à maternidade e à infância operária em todos 
os aspectos. 
3. Combater por todos os meios possíveis a tuberculose e dar 
assistência aos operários atacados por esse mal. 
4. Promover o engrandecimento moral e material de Novo 
Hamburgo. (“O 5 de Abril”, 14 de junho de 1940) 
 

Entre outras iniciativas, o governo local criou, em 1938, o 
Posto de Saúde, dirigido, sucessivamente, pelos médicos Dr. 
Wolfram Metzler – que também atuava no Hospital Regina - e Dr. 
Eugênio Adams. Em seu primeiro ano de atuação, o “Posto de 
Higiene” já contabilizava mais de novecentos atendimentos às 
crianças oriundas de famílias operárias.  

Em julho de 1940, em entrevista para o jornal “O 5 de Abril”, 
o diretor das obras do futuro hospital Darcy Vargas, Dr. Rui Bacelar, 
afirmava que a construção era “uma grande realização que se 
efetivará dentro de um ano”. Nas obras, destacava a construção de 
um reservatório de concreto armado com capacidade de 10.000 
litros de água, abastecido por um poço artesiano de 170 metros de 
profundidade. O hospital estava sendo erigido com recursos 
particulares, aliados a fundos municipais e federais (este último no 
montante prometido de cem contos de réis). Bacelar fazia referência, 
também, a instalação de um pomar ajardinado, cujas árvores 
estariam sendo adquiridas através de campanha realizada pelas 
“senhoras e senhoritas da sociedade local” (“O 5 de Abril”, 12 de 
julho de 1940). 

A captação de recursos particulares locais, a cargo da 
Fundação Maurício Cardoso, deu-se, primordialmente, junto à 
classe industrial local. Em 29 de novembro de 1940 saía a lista 
“Firmas e Particulares que já efetuaram o pagamento das 
contribuições destinadas à construção do Hospital Operário”. Ao 
final da lista, composta por cinquenta e dois nomes com as relativas 
contribuições, a comissão convidava “os demais subscritores a 
satisfazerem o pagamento de suas contribuições” (“O 5 de Abril”, 29 
de novembro de 1940). 
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Muito provavelmente em função da economia de guerra, a 
partir de 1942, e à crise política ao final do Estado Novo (1945), o 
Hospital Operário Darcy Vargas só foi inaugurado em 1º de 
novembro de 1947, já sob o governo do presidente Eurico Gaspar 
Dutra, contando com um projeto bastante “enxuto” em relação à 
planta original, a qual previa dois pavimentos e mais um porão 
funcional para o novo “nosocômio”4. Prevendo necessidades futuras 
da instituição e atendendo uma demanda antiga da comunidade, a 
cidade de Novo Hamburgo, a partir de fevereiro daquele ano, 
contava com uma ambulância, que foi adquirida pela prefeitura 
municipal. (“O 5 de Abril”, 14 de fevereiro de 1947) 

Com a presença do prefeito, Frederico Guilherme 
Grovermann, do representante do Departamento Estadual de 
Saúde, Dr. Alvorino Mércio Xavier e outras autoridades, o Hospital 
Operário Darcy Vargas foi inaugurado num sábado pela manhã, 
com missa solene ministrada pelo Padre Urbano Rausch, assistente 
dos círculos operários de Porto Alegre, auxiliado pelo Padre Klafke, 
vigário da igreja São Luiz Gonzaga. 

Analisando as crônicas de Ercílio Rosa, Jeferson Selbach relata 
que o cronista frisava que, surpreendentemente, sentiu falta entre o 
público presente à inauguração do principal sujeito e razão de ser da 
existência do hospital, o operariado. Na opinião de Rosa, afastado 
por elementos que “procuram impedir a aproximação das classes, e, 
com palavras demagógicas reivindicam direitos imaginários, que 
jamais poderão ser concretizados”, numa clara alusão ao 
movimento sindical da época (SELBACH, 2009). 

Após a inauguração solene, foi descerrada a placa em 
homenagem aos principais incentivadores da construção do 
hospital: o industrialista Oscar Frederico Adams, que esteve à frente 
da Fundação Maurício Cardoso, e o último interventor federal 
varguista em Novo Hamburgo, Alberto Severo (1944-1946). (“O 5 de 
Abril”, 07 de novembro de 1947) 

 
4 O projeto original está nos arquivos da Fundação Ernesto Frederico Scheffel. 
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A primeira paciente do novo hospital foi Lurdes Carvalho 
Oliveira, 20 anos, branca, casada, doméstica, parturiente que deu 
entrada no dia 02 de novembro de 1947, ganhando alta sete dias 
depois, em 09 de novembro após ter dado à luz via parto normal.5 

Da mesma forma, o primeiro óbito registrado é de Lydia 
Dienstmann, 52 anos, branca, casada, natural de São Leopoldo, 
doméstica, a qual deu entrada em 6 de novembro de 1947 com 
quadro diagnóstico de câncer e teve “alta por morte” registrada no 
dia 16 daquele mês.6 

Inaugurando os atendimentos, estavam o Dr. Léo Breno 
Adams e o enfermeiro Agenor Soares, este último contratado em 2 
de julho de 1947 como “enfermeiro do município” e transferido pela 
portaria nº243, de 3 de novembro de 1947 “para desempenhar suas 
funções junto ao Hospital Operário Darcy Vargas”.7 

Em 1949, o Hospital Darcy Vargas realizou sua prestação de 
contas na imprensa local, em amplo relatório assinado pelo 
secretário administrativo e tesoureiro, Parahim Pinheiro Machado 
Lustosa e pelo presidente da Fundação Maurício Cardoso, Oscar 
Eugenio Adams. Segundo o relatório, o hospital contava com três 
médicos: o Dr. Léo Adams, responsável pelo hospital, o Dr. Emílio 
Hauschild, contratado naquele ano, e o responsável pelo setor de 
radiologia, Dr. Carlos de La Roche, atuando no centro de raios-X 
desde 1948. Além dos médicos, o serviço de saúde e enfermagem 
dispunha do enfermeiro Agenor e de cerca de quatro irmãs 
religiosas da Congregação de Santa Catarina, as quais trabalhavam 
na enfermaria e como parteiras. A congregação religiosa (que 
administra até hoje o Hospital Regina) ainda dispôs uma irmã 
especialmente para planejar os serviços de nutrição do hospital, 
além da irmã Maria Catarina, designada para atender os pedidos da 

 
5 HOSPITAL OPERÁRIO DARCY VARGAS. Registro de doentes – Livro 1. 
6 HOSPITAL OPERÁRIO DARCY VARGAS. Op. Cit. 
7 NOVO HAMBURGO. Registro dos Funcionários Municipais. Livro 1, f.179. Acervo do Arquivo Público 
Municipal. 
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farmácia, a qual, somente em 1949, realizou o aviamento de 14552 
fórmulas. (“O 5 de Abril”, 10 de fevereiro de 1950) 

No aniversário de três anos do Darcy Vargas, em 1950, o 
balanço de serviços prestados contabilizava números 
impressionantes à época: consultas no ambulatório, 14483; 
curativos no ambulatório, 9359; injeções aplicadas, 62060; 
aplicações: infravermelho, 783; ondas curtas, 873; ultravioletas, 
908; baixas, 3908; altas, 3707; fórmulas aviadas na farmácia, 39514; 
exames de raio-X, 2652; nascimentos na maternidade; 845; 
intervenções cirúrgicas, 1054. (“O 5 de Abril”, 10 de novembro de 
1950). 

Interessante frisar aqui que, quanto ao número de atendentes, 
percebe-se poucas mudanças nos registros contábeis de 1954, sete 
anos após a inauguração do hospital. Em janeiro daquele ano a folha 
de pagamento contava com 2 funcionários da administração, 3 
médicos, 7 irmãs religiosas na enfermagem, 1 capelão, um 
chacareiro (Sevaldo Ignácio Froelich) e a parteira Maria Francisca 
Cardoso.8 

Em 1954, o hospital também ganhou um novo enfermeiro, 
Argemiro Luiz Nunes. Transferido do “Posto de Higiene” para o 
Darcy Vargas, Argemiro cumpriu suas funções de enfermagem no 
Darcy Vargas por mais de trinta anos. (Jornal NH, 16 de outubro de 
1984) 

Em seus primeiros anos de funcionamento, o Hospital 
Operário contava com “moderno arsenal cirúrgico, aparelhamento 
de ginecologia e obstetrícia, laparotomia, gastro enterostomia (…), 
urologia, oftalmologia, otorrinolaringologia, sala para pronto 
socorro e curativos de urgência, sala para exames, consultório, 
quarto pós-operatório, carros e cadeiras para transportes de 
doentes, aquecimento elétrico de alimentos, aparelhamento para 
maternidade completo, esterilização para maternidade, um 
moderno berçário, gabinete de radiologia, fisioterapia, laboratório 

 
8 FUNDAÇÃO MAURÍCIO CARDOSO. Livro de Despesas nº2 – janeiro de 1954. 
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municipal”, havendo ainda cozinha equipada, câmara fria e 
abastecimento de água quente para a cozinha e lavanderia de louças 
através de serpentina instalada junto ao fogão industrial de marca 
“Geral” da cozinha. (“O 5 de Abril”, 7 de novembro de 1947) 

Desde sua inauguração, o atual Hospital Municipal tem 
executado seus serviços à população mais pobre da cidade, desde os 
atendimentos aqueles chamados de “indigentes” à época 
(trabalhadores desempregados ou com trabalho informal que não 
possuíam carteira profissional ativa, denominação que só teve fim 
com a partir da Constituição de 1988 e implantação do Sistema 
Único de Saúde - SUS) até a massa trabalhadora, empregada nas 
fábricas, curtumes e demais empresas da cidade industrial. 

Nestes mais de setenta anos, por várias vezes a instituição 
esteve na eminência de fechar suas portas. Examinando jornais das 
duas primeiras décadas de existência do Darcy Vargas, são muitas 
as matérias com esta temática. 

Em nove de junho de 1955, a Folha da Tarde, em pequena 
nota, informava que a Fundação Maurício Cardoso, mesmo sem 
apoio da União e do Estado, realizou várias reformas na estrutura 
do prédio, dando ênfase que, mesmo em recursos, o “Hospital 
Operário atendeu em suas enfermarias a mais de oitocentos 
indigentes”. (Folha da Tarde, 9 de junho de 1955) 

A mesma Folha da Tarde evidenciava em suas páginas, seis 
anos depois, a crise pela qual passava o Hospital Operário: 
atendimento de cerca de 20% da demanda total do município, 
carência de mais uma sala de raios-X, ausência de uma ala para 
portadores de doenças contagiosas. Segundo a reportagem, por 
conta de seu “desequilíbrio orçamentário”, o hospital “amontoa 
dívidas e cerceia sua capacidade assistencial”, drama semelhante ao 
que vivia “a maioria dos nosocômios que prestam assistência às 
populações mais pobres”. Como provável solução para o caso, o 
médico-chefe do Serviço de Assistência Médica Domiciliar e de 
Urgência (SAMDU) de Novo Hamburgo, Dr. Ivo Schmidt, estudava 
a possibilidade de transformar o Darcy Vargas em uma unidade de 
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pronto-socorro, mudança que acarretaria a encampação do hospital 
pelo governo federal (Folha da Tarde, 20 de junho de 1961). Segundo 
crônica de Vinicius Bossle, de 11 de maio de 1962, a proposta foi “de 
imediato refutada com os velhos argumentos pela Fundação 
Maurício Cardoso”. (Jornal NH, 11 de maio de 1962) 

As camadas mais pobres do município, clientela principal do 
hospital, historicamente foram vítimas de um déficit nas políticas 
públicas vinculadas ao saneamento básico e, consequentemente, à 
saúde preventiva. “Com os primeiros calores, o hospital fica 
superlotado principalmente de crianças acometidas dos males de 
verão, como desidratação e surtos disentéricos. (...)”, muito em 
função dos problemas no abastecimento de água, “já que setenta por 
cento da população não conta com fornecimento do líquido potável, 
abastecendo-se em poços nem sempre higiênicos ou no próprio Rio 
dos Sinos”. (Folha da Tarde, 25 de novembro de 1965) 

Os serviços de ambulância prestados pelo hospital, durante as 
primeiras décadas, foram efetivados por um bom tempo pela 
primeira viatura, uma van Ford Panel modelo 1946, adquirida em 
fevereiro de 1947. A partir de 1950, a saúde do município passou a 
contar também com a assistência do Serviço de Assistência Médica 
Domiciliar de Urgência (SAMDU), criado pelo Decreto 27.664, de 30 
de dezembro de 1949 e vinculado ao Ministério do Trabalho, 
atendendo às demandas dos contribuintes dos institutos de pensão 
e caixas econômicas ligadas às entidades classistas (ou seja, sem 
atendimento aos “indigentes”)9. A SAMDU possuía postos de 
atendimento e veículos próprios, embora isso nem sempre fosse a 
regra. Em junho de 1955, o Correio do Povo registrava em nota que 
a direção do SAMDU do Rio Grande do Sul havia determinado a total 
reforma da ambulância pertencente ao Hospital Operário, “que lhe 
havia cedido e danificado quando a serviço do SAMDU”. É preciso 
ressaltar que, mesmo funcionando com estrutura própria, era para 

 
9 BRASIL. Decreto n. 27664, de 30 de dez. de 1949. Regula o Serviço de Assistência Médica Domiciliar 
e de Urgência da Previdência Social e dá outras providências, Rio de Janeiro, DF, dez., 1949. 
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o Darcy Vargas que a SAMDU encaminhava suas remoções mais 
graves. (Correio do Povo, 29 de junho de 1955) 

Somente em 1966, por obra de doação do carro pela empresa 
“Carrocerias Sul Ltda.”, com letreiros executados por Cláudio Killing 
e manutenção mecânica a cargo da Mecânica Berwanger, o Hospital 
Operário pôde contar com mais um veículo, uma camionete Ford, 
modelo F-100, para auxiliar a antiga e já obsoleta ambulância. 
(Correio do Povo, 24 de novembro de 1966) 

Num universo de 53.776 habitantes contabilizados em Novo 
Hamburgo em 1960, no ano de 1963, foram atendidas 30.930 
pessoas pelo Hospital Operário Darcy Vargas. Destas, 2.153 foram 
internadas às enfermarias, dos quais 547 foram classificadas como 
indigentes. Mesmo entre as 683 parturientes atendidas, 93 foram 
classificadas da mesma forma. Fora isso, foram 27.823 pessoas 
atendidas no ambulatório e mais 271 pacientes no banco de sangue. 
(Folha da Tarde, 13 de dezembro de 1964) 

Dentro de uma conjuntura econômica favorável, iniciando a 
época áurea da produção coureiro-calçadista e as vendas para o 
exterior, o montante de impostos arrecadados no município de Novo 
Hamburgo no ano de 1963 superou a arrecadação individual de doze 
estados da federação do ano anterior: Amazonas, Pará, Maranhão, 
Piauí, Ceará, Rio Grande do Norte, Paraíba, Alagoas, Sergipe, 
Espírito Santo, Mato Grosso e Goiás (Jornal NH, 02 de outubro de 
1964).  

Entretanto, tais resultados não refletiam a realidade da 
população das vilas operárias que se formavam na periferia do 
núcleo inicial de povoamento. Em matéria escrita por alunos da 
Fundação Evangélica sobre a campanha contra a desidratação, 
evidenciavam-se os altos índices de mortalidade infantil registrados 
no Brasil e no Rio Grande do Sul. Em nível estadual, a cidade 
ocupava o vigésimo quarto lugar, com 61 mortes a cada mil 
nascimentos. (Jornal NH, 02 de outubro de 1964) 

Neste mesmo ano de 1963, a Fundação Maurício Cardoso 
recebeu Cr$ 1.000.000,00 (um milhão de cruzeiros) do município, 
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o que não representou nem 20% das verbas gastas com 
atendimentos gratuitos. Da contribuição da indústria, comércio e 
particulares, o hospital alcançou, no mesmo ano, apenas 
Cr$422.000,00. Só para a reforma do aparelho de radiografia e de 
uma das ambulâncias, foram gastos Cr$700.000,00 e 
Cr$409.000,00 respectivamente. Com estes números, aliados aos 
Cr$4,5 milhões repassados pela União e gastos inteiramente na 
construção de uma nova maternidade (que só viria a ser inaugurada 
ao final de 1964), o hospital vivia um verdadeiro caos financeiro em 
meados da década de 1960. (Jornal NH, 14 de agosto de 1964) 

Ao final de 1963, foram terminadas as obras da nova 
maternidade. Entretanto, a nova ala, que contava “com 20 pequenos 
apartamentos com dois leitos em cada um, para a paciente e 
acompanhante”, ainda não havia sido inaugurada em agosto do ano 
seguinte. O motivo? Falta de camas, armários e demais aparelhos 
para os quartos. (Folha da Tarde, 13 de agosto de 1964)  

Buscando auxiliar no aparelhamento do hospital, em 
dezembro de 1963, a União dos Estudantes de Novo Hamburgo 
(UENH) lançou uma campanha de arrecadação de fundos para 
comprar camas para a nova maternidade: “Vamos fazer crianças 
sorrir!”, trazia a capa do jornal NH de 13 de dezembro de 1963. Em 
entrevista ao jornal, o presidente da UENH, Franco Camerini 
informava que “os jovens também tem todo o empenho em 
participar dessa tarefa comum que é suavizar a existência dos mais 
necessitados, dando-lhes, inclusive, indispensável assistência 
hospitalar”. Em busca de seu intento, os estudantes mobilizaram 
entidades classistas como o Sindicato da Indústria e do Calçado, na 
figura de seu presidente, Rui Chaves, bancos, clubes de serviço e 
comércio. (Jornal NH, 28 de agosto de 1964) 

Definindo o Hospital Operário Darcy Vargas, o então 
estudante Franco Camerini afirmava: 
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É um pequeno mundo o hospital, um recanto de solidariedade 
humana, para onde se dirige, infalivelmente, o nosso doente sem 
recursos ou de modestas condições (Jornal “NH”, Op. Cit.) 
 

A “Campanha da Maternidade” em suas primeiras três 
semanas conseguiu captar um milhão e quinhentos mil cruzeiros, 
um grande resultado, já que a previsão estava na estimativa de um 
milhão de cruzeiros para o mesmo período. Os valores foram 
depositados em uma conta poupança na Caixa Rural União Popular, 
agência de Novo Hamburgo, em nome da UENH e Fundação 
Maurício Cardoso. 

Assimilando a iniciativa dos estudantes, o Rotary Clube de 
Novo Hamburgo doou o mobiliário completo para um dos quartos 
da maternidade. Iniciativas semelhantes foram tomadas por 
associações médicas, Clube dos Diretores Lojistas (CDL) e diversas 
empresas e pessoas da comunidade hamburguense, entre elas 
listamos Calçados Grande Gala, Irmãos Müller, Calçados Navio, Aços 
Plangg, Calçados Erno, A. Ilmo Cassel & Cia. Ltda., Kruse & Ruskim, 
Arnaldo Lombardi, Calçados Edgar J. Müller, Calçados Piloto, 
Tecelagem de Lona, Tecelagem Sperb, Confecções Kiefer, Victor 
Hugo Kunz, Indústria de Máquinas Enko, P. Alles, Calçados Ciro, 
Becker, Berlitz & Cia, Ruy Chaves, Paulo de Oliveira Leitão (Jornal 
NH, 11 de setembro de 1964). Na semana posterior ao “Dia das 
Crianças”, comemorado em 12 de outubro, a UENH exaltava a 
quantia de três milhões de cruzeiros arrecadados. (Jornal NH, 18 de 
setembro de 1964) 

A mobilização dos estudantes deu origem a outras iniciativas 
para fortalecer o Hospital Operário. A “Campanha dos 200 
cruzeiros” foi uma delas, organizada pelas entidades sindicais 
operárias junto aos trabalhadores das fábricas da cidade. Em poucas 
semanas, os operários dedicaram cerca de dois milhões de cruzeiros 
de seus salários para o aparelhamento da maternidade. 

A construção do Hospital Operário faz parte de um projeto 
macro, ao qual estão ligados inúmeros fatores: a pujança industrial 
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hamburguense, a “Manchester brasileira” como afirmavam os 
jornais à época, o desenvolvimento de uma camada de trabalhadores 
de  baixa especialização que, sob a luz do progresso, larga o campo 
e vêm em busca de melhores dias na cadeia coureiro-calçadista, bem 
como de um projeto maior, em nível nacional, arquitetado durante 
a década de 1930 e concretizado nos anos seguintes.  

Ao final da década de 1940 podia-se ver, no alto do morro do 
bairro Operário, o complexo de prédios voltados ao atendimento da 
população trabalhadora, formado pelo Hospital Operário Darcy 
Vargas, o conjunto habitacional do I.A.P.I. e a escola do SENAI 
“Ildefonso Simões Lopes”. Estas instituições fazem parte de um 
projeto embrionado durante a Era Vargas e colocado em ação nos 
anos seguintes. Da mesma forma que a arquitetura se mostra 
extremamente semelhante nas três edificações, sua funcionalidade 
e vocação também fazem parte de um projeto: inserir o trabalhador 
nas políticas públicas executadas pelo governo varguista, seja na 
saúde, na educação técnica ou nas políticas habitacionais. 
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Estephanio Fusbach: 
o legado de um imigrante 

 
Roberto Atkinson 1 

 
 
Estephanio Fusbach2 nasceu em 15 de novembro de 1928, 

como terceiro filho dos imigrantes alemães Johann Stephan 
Fussbach3 nascido em Opladen, na época localizado na Província do 

 
1 Pesquisador graduado em História pela Universidade do Vale do Rio dos Sinos - UNISINOS. Com 
diversos cursos de extensão e seminários. Integrante fundador da Associação Pró-Memória do 
Patrimônio Histórico, Cultural e Ambiental de Campo Bom, do Instituto Gaúcho de Genealogia e 
Imigração. Conselheiro integrante Conselho Municipal do Patrimônio Histórico Cultural nas gestões 
2017/2018 e 2019/2020. Conselheiro integrante Conselho de Politicas Culturais na gestão 2019/2020. 
Integrante do presbitério da Comunidade Evangélica de Confissão Luterana em Campo Bom e da 
comissão conjunta da Comunidade Evangélica e Católica do cemitério católico e evangélico. Integrante 
voluntários do Turismo Integrado de Campo Bom. Integrante ocupante da cadeira 59 da Academia de 
Letras Dos Municípios do Rio Grande do Sul, representando Campo Bom. 
2 O registro de nascimento de Estephanio Fusbach se encontra registrado na pagina 194 verso do livro A 4 
de registros de nascimentos de 1926 a 1929 do Registro Civil de Porto União, município de Santa Catarina. 
Apesar de ter nascido 15 de novembro de 1928 foi registrado apenas em 8 de janeiro de 1929, não por seu 
pai mas pelo negociante Vidal José Schmidt. O registro de nascimento de Estephanio é o de numero 5 do 
ano de 1929. O interessante no registro de nascimento é que ouve um equivoco na data de seu registro de 
nascimento. Segundo pode-se constatar no registro consta a data do registro de 8 de janeiro de 1928, visível 
erro de cartório. Por sua vez a data de nascimento esta correta. O registro anterior de numero 4 e o posterior 
de numero 6 estão coretos. Outro fato interessante que consta no registro de nascimento é que ali consta 
que Estephanio nasceu na colônia de Marata um dos distritos de Porto União. O registro de nascimento de 
Estephanio Fusbach se encontra disponível em: < https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:S3HY-
65JS-M2H?i=1986&cc=2016197&cat=474594 > Acesso em 16 de dezembro de 2018. 
3 Johann Stephan Fussbach, mais conhecido como apenas Stephan Fussbach, nasceu em Opladen na 
província prussiana da Renania em 21 de dezembro de 1896 Alemanha e faleceu em Campo Bom em 
30 de janeiro de 1960 conforme podemos observar no seu registro de óbito que se encontra registrado 
no livro de óbitos C4 do Registro Civil de Campo Bom na folha 31 verso sob o numero 1101 conforme 
se encontra disponível em: < https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3QS7-89GW-
QF97?i=58&cat=1209929 > Acesso em 16 de Dezembro de 2018. Johann Stephan Fussbach foi 
juntamente com Bruno Mohr fundador da fabrica de calçados Mohr & Cia. Ltda. fundada em 28 de 

https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:S3HY-65JS-M2H?i=1986&cc=2016197&cat=474594
https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:S3HY-65JS-M2H?i=1986&cc=2016197&cat=474594
https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3QS7-89GW-QF97?i=58&cat=1209929
https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3QS7-89GW-QF97?i=58&cat=1209929
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Reno uma das 13 províncias do Reino da Prússia, em 21 de dezembro 
de 1896 na Alemanha e falecido em Campo Bom em 30 de janeiro 
de 1960 e Maria Erkens4 nascida em 10 de maio de 1894 na 
Alemanha e falecida no Hospital Regina em Novo Hamburgo em 22 
de abril de 1961, chegados ao Brasil em 1926, no município de Porto 
União, Santa Catarina. Residiu em Campo Bom desde jovem quando 
veio com os seus pais, morando na propriedade da família localizada 
na Avenida Brasil no 2209, onde permaneceu até seu falecimento em 
7 de março de 2005. Esta propriedade fazia frente com a Avenida 
Brasil e fundos com a Rua Pastor Doms. Era na Rua Pastor Doms, 
no 348, onde se localizava o chalé que residia e tinha seu atelier. 
Estephanio Fusbach se encontra sepultado no cemitério católico de 
Campo Bom junto com seus pais. Seus irmãos eram Franz 
(Francisco) Fussbach5 nascido em 26 de fevereiro de 1922 e Maria 
Josefina Fussbach6 nascida em 22 de junho de 1925, também 
imigrantes nascidos em Opladen, Alemanha. Atualmente Opladem7, 
a cidade de origem da família Fussbach, é um dos bairros de 

 
maio de 1945 que estava estabelecida na Avenida Brasil, 1956 aonde trabalhava de contador ou seja de 
contabilista. Por sua vez em sua residência também administrava aulas de contabilidade. 
4 Maria Erkens nascida em 10 de maio de 1894 na Alemanha e faleceu no Hospital Regina em Novo 
Hamburgo em 22 de abril de 1961 conforme consta se encontra registrado no livro de registros de 
óbitos C7 do Registro Civil de Novo Hamburgo conforme consta na pagina 13 do Talão de Óbidos 15, 
1961-1962 do Registro Civil de Novo Hamburgo disponível em: < 
https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:33S7-L1RY-SYS1?i=17&cc=1985805&cat=2802041 > 
Acesso em 16 de Dezembro de 2018.  
5 Franz (Francisco) Fussbach, o irmão do Estephanio, nasceu em 26 de fevereiro de 1922 em Opladen 
conforme consta no seu registro de casamento com Gertrudes Grubert filha de Luiz Hugo Grubert e 
de Frieda Reuter datado de se 21 de junho de 1948 que se encontra registrado no livro de registros de 
casamento B2 na folha 281 verso sob numero 447 no Registo Civil de Campo Bom disponível em: < 
https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3QS7-99GW-QLBY?i=2099&cat=1209929 > Acesso 
em 16 de Dezembro de 2018. 
6 Maria Josefina Fussbach a irmã do Estephanio, nasceu em 22 de junho de 1925 em Opladen conforme 
consta no seu registro de casamento com Nestor Plinio Möller filho de Alfredo Möller e de Cristina 
Möller datado de 6 de Setembro de 1948 que se encontra registrado no livro de registros de casamento 
B2 na folha 250 verso sob numero 420 no Registo Civil de Campo Bom disponível em: < 
https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3QS7-99GW-QL1M?i=2068&cat=1209929 > Acesso 
em 16 de Dezembro de 2018. 
7 Opladem: disponível em: < https://de.wikipedia.org/wiki/Opladen > Acesso em 16 de Dezembro de 
2018. 

https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:33S7-L1RY-SYS1?i=17&cc=1985805&cat=2802041
https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3QS7-99GW-QLBY?i=2099&cat=1209929
https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3QS7-99GW-QL1M?i=2068&cat=1209929
https://de.wikipedia.org/wiki/Opladen
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Leverkusen8 uma cidade da Alemanha, localizada no estado livre da 
Renânia do Norte-Vestefália, sede do time de futebol Bayern 
Leverkusen e da multinacional Bayer. 

Foi na escola que Fusbach despertou para a criação artística. 
Mas foi somente após a sua aposentadoria, atuava na área calçadista, 
que o artista pôde dedicar-se à pintura, tendo produzido entorno de 
3900 obras em óleo sobre tábua, óleo sobre Eucatex, chapas de 
madeira, óleo sobre tela e óleo sobre papel de desenho. Na série de 
pinturas sobre a memória de Campo Bom encontram-se o Cinema 
Imperial, as Igrejas, a Estação Férrea, o Rio dos Sinos, entre outros. 

Autodidata, desenvolveu seu conhecimento através da 
persistência e muita leitura em livros e jornais sobre a arte. Sua 
produção anual variava entre 200 e 300 quadros. Realizou várias 
exposições, sendo que cinco de suas obras encontram-se no acervo 
do Margs / Museu de Arte do Rio Grande do Sul, por doação do 
mesmo. 

Percebe-se que inicialmente logo após a sua aposentadoria 
entorno de 1977, iniciou a sua dedicação a pintura até o ano de 1984 
onde os quadros eram de óleo sobre Eucatex, cujos retalhos 
comprava de fábricas de moveis localizadas em Campo Bom, por 
questões econômicas. Ainda em 1984, iniciou a produção de quadros 
de óleo sobre tela e no final sobre folhas de desenho. Os motivos de 
suas pinturas foram os mais variados.  

 
Os Quadros 

 
Como foi mencionado anteriormente às obras de Estephanio 

Fusbach foram pintadas em óleo sobre tábua, óleo sobre Eucatex, 
chapas de madeira, óleo sobre tela e óleo sobre papel de desenho. 

Estas diversas fazes caracterizam claramente a evolução das 
pinturas realizadas por Estephanio devido a sua condição 

 
8 Leverkusen disponível em: < https://de.wikipedia.org/wiki/Leverkusen > Acesso em 16 de 
Dezembro de de 2018. 

https://de.wikipedia.org/wiki/Leverkusen
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profissional e econômica. De profissão atuava no setor calçadista, 
pois somente depois de sua aposentadoria começou-se a dedicar ao 
seu prazer, ou seja, a pintura. Pode-se perceber esta evolução devido 
ao seu ciclo econômico observando-se as três obras mais antigas que 
se tem conhecimento, que foram pintadas por ele na sua faze inicial 
quando tinha 20 anos de idade, pinturas de óleo sobre tábua. Sendo 
que a mais velha com data de 7 de Março de 1949, a segunda de 19 
de setembro de 1949 e a terceira de 14 de fevereiro de 1954, esta 
última quando já possuía 24 anos. 

Percebe-se também que devido a sua profissão no setor 
calçadista muito pouco atuou como pintor de quadros, pois as 
próximas obras que se tem conhecimento, muito poucas datam da 
primeira metade da década de 1970 quando já se encontrava na fase 
de se aposentar, mais exatamente em 1972, quando produziu sua 
obra de numero 40 em óleo sobre Eucatex. Estephanio catalogava 
todas as pinturas que produzia colocando no verso delas o número 
da obra e a data da produção. Possuía, infelizmente se perdeu, um 
catálogo com fotografias de todas as suas obras com os seus 
respectivos títulos, números e datas. A sua aposentadoria deu-se no 
final do ano de 1976 ou no início de 1977. É justamente neste ano 
que ele pintou a obra de número 47. A sua obra de número 59 é data 
de 24 de março de 1977. Por sua vez a sua pintura datada de 26 de 
setembro de 1997, óleo sobre Eucatex, possui a numeração dada por 
ele de 2426. 

Cinco de suas pinturas, de óleo sobre Eucatex, encontram-se 
no acervo do Margs9 / Museu de Arte do Rio Grande do Sul, por 
doação do mesmo com os títulos: Retrato de velho, 1971; A caminho 
da escola, 1977; Chaleira com cuia, 1978; Casa Velha, 1979 e Cinema 
Imperial, 1979. 

Conforme consta em convite para uma mostra das pinturas 
feitas por Estephanio que ocorreu em 1998, na Então Biblioteca 

 
9 Catálogo de Obras Margs Estephanio Fusbach: disponivel em: < 
http://www.margs.rs.gov.br/catalogo-de-obras/E/16464/ > Acesso em 09 de Dezembro de 2018. 

http://www.margs.rs.gov.br/catalogo-de-obras/E/16464/
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Municipal Dr. Liberato Salzano, a sua produção anual variava entre 
200 e 300 quadros. Dado repetido nas demais mostras realizadas de 
suas obras. Estima-se que tenha produzida em torno de 3900 obras 
até o seu falecimento em 7 de março de 2005. Após seu falecimento 
conforme foi mencionado acima parte, das suas obras que estavam 
armazenadas em sua residência foram recolhidos pela 
administração municipal e levadas para o CEI, onde ainda se 
encontram armazenadas as que sobraram. Examinado as pinturas 
que lá se encontram constata-se que tratam das pinturas feitas entre 
os anos de 1977 e 1988. Por sua vez as obras produzidas por 
Estephanio entre o período de 1988 e 2005 não se sabe que fim 
levaram. Estephanio em algumas de suas obras, na parte de traz, 
colava etiquetas onde transcrevia alguns dos estilos que pintava e 
seu contato. 

 
O Acervo 

 
Após seu falecimento em 07 de março de 2005, parte de suas 

obras ficou armazenada na sua residência por cerca de dois anos, a 
qual se encontrava fechada, pois como era solteiro morava sozinho. 
Neste período as suas obras ficaram sob ação dos vândalos que 
invadiam a sua moradia e a ação do tempo. Em torno de 2007, a 
então diretora do Centro Municipal de Informação e Ludicidade Dr. 
Liberato, CEMIL, foi ao local onde estas obras se encontravam 
armazenadas, pois a família as havia doado para a administração 
municipal de Campo Bom, sendo o desejo do Estephanio que ficasse 
sob guarda da prefeitura, a qual as recolheu. Segundo depoimento 
oral dado por uma das integrantes da equipe que realizou o 
recolhimento do material, também foi recolhido na ocasião toda a 
biblioteca e a documentação da família Fusbach que se encontrava 
no local. Recolhido o material da residência do falecido Estephanio 
Fusbach, o mesmo levado ao Centro de Educação Integrado, CEI, 
onde foi armazenado no porão do hall de entrada do prédio, que 
abriga as salas de cinema Alfredo Blos e Barbara Paz, a Escola de 
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Arte e Educação e a Biblioteca Municipal Nicolau Orth. 
Anteriormente a serem depositadas no CEI, as obras de arte de 
Estephanio Fusbach passaram por uma seleção onde foram 
retiradas as obras referentes a Campo Bom que ali se encontravam. 
Não se sabe atualmente onde se encontram estas obras selecionadas. 
Poucas obras, pinturas de óleo sobre tábua, óleo sobre Eucatex e óleo 
sobre tela se encontram incorporadas ao acervo da Associação Pró-
Memória que as recebeu por doação do então prefeito municipal 
Faisal Karam.  

Posteriormente, as obras de arte ali depositadas, foram 
separadas. A Escola de Arte e Educação assumiu a guarda das obras 
de óleo sobre tela, que inclusive passaram por restauro realizado 
pelas então professoras da instituição Mari Lúcia Cogo Furquin e 
Marines Fabrim da Silva Kremer. De momento estas obras se 
encontram armazenadas no almoxarifado da Escola de Arte e 
Educação. Quanto a documentação e a biblioteca que pertencia à 
família Fusbach, estas desapareceram ou provavelmente foram para 
o lixo. Quanto às obras de óleo sobre Eucatex, ficaram depositadas 
no porão do saguão de entrada do CEI por volta de 13 anos. Neste 
período todas elas estavam abandonadas, mal armazenadas e 
inclusive sofreram danos com inundações que o local sofreu, e, os 
banhos de água que levaram devido a infiltrações ocorridas no 
ambiente. Após este tempo, sabendo da situação, entrando em 
contato com a diretora da Biblioteca Municipal Nicolau Orht, foi 
solicitado a permissão de acessar este acervo, a qual foi concedida 
em 2 de abril de 2018. Para evitar que o restante se perca, em 4 de 
maio de 2018, foi realizada uma reunião com o coordenador do setor 
Cultural, ocasião em que foi lhe posto a par a situação das obras de 
Fusbach. Imediatamente após a reunião, tomou-se as devidas 
providências para resolver a questão. Inicialmente foi solicitado a 
coordenadora da Biblioteca Municipal que fosse tomadas as devidas 
providências para a solução da questão. Sob a coordenação da 
mesma os funcionários da Biblioteca separaram 280 obras que se 
encontravam em melhor situação, as limparam com um pano 
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úmido, as numeraram e as catalogaram conforme a orientação 
recebida do coordenador do setor da Cultura. Na mesma ocasião foi 
elaborada uma listagem com a numeração dada a cada pintura e o 
nome atribuído ao mesmo no momento que foi realizado esta 
seleção. O restante das obras em mau estado, segundo a análise dos 
funcionários, foram destinadas ao descarte. 

Comentando sobre a situação do ocorrido com o acervo das 
obras do Estephanio Fusbach com a coordenadora do Espaço 
Cultural Dr. Liberato e a então estudante e estagiária do curso de 
Artes Visuais da Feevalle, Caroline Elinajara Kerschner, do Espaço 
Cultural Dr. Liberato sugeriram que a Associação Pró-memória 
assumisse o acervo visto que a administração municipal não tem as 
devidas condições de salvaguardá-las. Além disto, a sobrevivência do 
acervo depende também muito da vontade politica e do 
conhecimento de cada novo gestor municipal. Caroline sugeriu que 
deveria ser organizada uma mostra com algumas pinturas de 
Fusbach para torná-las visíveis e conhecidas e para que fossem 
retiradas do lugar aonde se encontram armazenadas. Inicialmente a 
mostra estava programada para ocorrer de 01 a 25 de agosto de 
2018, mas por motivo de questões operacionais foi transferida para 
o período em que ocorreu de 2 de janeiro a 25 de fevereiro de 2019 
que por sua vez foi estendida até 25 de março de 2019 pelo motivo 
que não deu certo a mostra programada para o período de 26 de 
fevereiro de 2019 a 25 de março 2019. 

Quanto à questão do descarte das obras de Estephanio, 
Caroline comentou que não importando a situação de uma obra de 
arte, jamais se descarta ela. Aconselhou que a Associação Pró-
Memória recolhe-se as obras que encontravam destinadas para o 
descarte. Aceito a sugestão e tomadas às devidas providências a 
Associação Pró-Memória recolheu para o seu acervo as obras de arte 
destinadas para o descarte com isto as preservando, na medida do 
possível. As demais 280 obras ficaram sob guarda do CEI, onde 
foram catalogadas e numeradas, ao mesmo tempo que, estão 
sujeitas ao descaso, pois se encontram armazenadas no depósito que 
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se encontra no subsolo do Teatro Marlise Sauerssig, localizado no 
complexo CEI, juntamente com produtos de limpeza, os quais irão 
prejudicar as obras no decorrer do tempo. 

Para tentar recuperar e tornar publico as obras de arte 
produzidas por Fusbach que se encontram em poder da 
Administração Municipal foi organizado em comemoração aos 60 
anos da Emancipação do Município de Campo Bom que ocorreu em 
31 de Janeiro de 2019 uma mostra com algumas das pinturas sobre 
óleo pintadas pelo artista. Para que esta mostra se tornasse realidade 
à primeira providencia tomada foi à criação de uma ficha de 
catalogação das pinturas de Estephanio Fusbach. Posteriormente 
foram fotografados todos os quadros de Óleo sobre Eucatex que se 
encontram armazenadas no CEI e tiradas suas medidas para que se 
pusesse calcular melhor a disposição dos quadros na mostra, com as 
devidas autorizações do coordenador do setor da Cultura Municipal. 
Com as medidas e as fotografias tiradas foi incialmente organizado 
uma tabela aonde foram registrados os dados de cada quadro que se 
compunha do numero de cadastro dado pelo organizador da mostra, 
do respectivo numero da fotografia de cada quadro que foi feita da 
frente e do verso, do numero do castro dado pelos funcionários da 
biblioteca municipal que foi escrito no verso da obra com pincel 
atômico, a dimensão dos quadros e a data e o numero da obra 
registrada no verso da obra pelo próprio Estephanio Fusbach com 
pincel atômico. O passo posterior foi o preenchimento das devidas 
fichas dos quadros selecionados para comporem a mostra. Optou-se 
incialmente inicialmente catalogação nas devidas fichas de cadastro 
somente as obras que iriam compor a mostra devido à falta de 
tempo para catalogar todas as obras devido a grande quantidade. 
Devido a isto a duas coleções de fichas de catalogação das obras. 
Uma com somente as obras que compuseram a mostra e uma 
segunda onde estão catalogadas todas as 280 obras selecionadas 
pelos funcionários da biblioteca. Para a mostra foram selecionadas 
68 pinturas de Fusbach em uma reunião realizada com Caroline no 
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Espaço Cultural Dr. Liberato em 4 de setembro de 2018 através da 
analise das fotografias.  

Selecionadas as obras constatou-se que a mostra poderia ser 
montada de duas maneiras, a primeira maneira em ordem 
cronológica de produção misturando-se os diversos temas 
desenvolvidos por Fusbach em suas pinturas ou por temas. Optou-
se montar a mostra pelos temas desenvolvidos pelo artista. Por este 
motivo os quadros foram divididos nas seguintes temáticas: 
Estephanio Fusbach, que mostra as pinturas da visão que tinha de 
sua residência; Imigração Alemã, Rio Grande do Sul, Brasil, 
Profissões, Pessoas, Paisagens, Natureza Morta, Diversos e Folhas de 
Desenho, que são obras pintadas pelo artista sobre folhas de 
desenho nos anos de 1999 e 2001. 

Com as pinturas de óleo sobre Eucatex, de Fusbach, como não 
possuem molduras com ganchinhos para que se possa pendura-las 
incialmente gerou um questionamento de como fixa-las já que 
também não se pode por ganchos diretamente na obra para não 
danifica-las. Para solucionar esta questão Caroline Kerschner, 
sugeriu no momento em que foi realizada a seleção das 68 pinturas 
para a mostra, que se prensasse elas em meio a duas chapas de 
acrílico ao mesmo tempo sugeriu que se arrumasse um 
patrocinador para estas placas de acrílico. Outra ideia que foi 
levantada na ocasião foi emoldura-las na parte de trás com um 
contorno de madeira. Outra ação que teria um alto custo, isto além 
de ter outro ponto negativo. O contorno de madeira com certeza 
atrairiam cupins que iriam acabar destruindo as pinturas. A melhor 
solução que se encontrou, sem alto custo, foi usar prendedores de 
papel para pendura-las nos módulos de exposição pertencentes ao 
Espaço Cultural. 

Como o planejamento da mostra era somente expor as 
pinturas, que estão em posse da administração municipal, nas 
paredes laterais da Galeria Municipal de Arte a parte central do 
espaço ficaria vazio. Para preencher este espaço vago e para 
contrastar com as obras mal conservadas pela administração foi 
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decidido que também seriam expostos 18 pinturas de Estephanio 
que pertencem ao acervo da Associação Pró Memória. 

Outra medida tomada para não deixar para a ultima hora o 
transporte da, do CEI para o Espaço Cultural, na parte da manhã do 
dia 14 de dezembro de 2018, com ajuda da voluntaria Mariseti 
Cristina Soares Lunckes, foram separadas as pinturas que 
comporiam a futura mostra. No ato da retirada das obras, com 
conhecimento sobre as pinturas, as que ficaram no lugar foram 
cobertas com plástico bolha para que fosse amenizado os efeitos dos 
possíveis danos causados pelo material de limpeza que se encontra 
armazenado no mesmo local das obras de arte. Ao mesmo tempo 
em que foi sugeriu encaminhar uma oficio a coordenação do setor 
cultural da administração municipal sob qual estão à guarda as 
obras de Fusbach, para que passassem a guarda da obras para 
Associação Pró Memória, para que não se percam.  

O passo posterior foi a elaboração do texto explicativo da 
mostra, que recebeu o nome “Estephanio Fusbach: O Legado de Um 
Imigrante” devido que o artista era filho de imigrantes alemães. A 
elaboração do folder oficial para a mostra, que reproduziu a pintura 
do artista que reproduzia a sua visão da lateral de sua residência 
localizada na Rua Pastor Doms para a indústria de Calçados Catleia 
que se encontrava instalada em frente a sua residência no outro lado 
da rua. As etiquetas de identificação de cada um dos quadros aonde 
constavam o nome do autor, o titulo, a técnica, as dimensões e a data 
de cada obra. O release da mostra contendo o seguinte texto: 

 
Exposição Estephanio Fusbach: O Legado de Um Imigrante 
A Associação Pró-Memória do Patrimônio Histórico, Cultural e 
Ambiental de Campo Bom e o Espaço Cultural Dr. Liberato 
promovem a partir do dia 2 de janeiro a 25 de fevereiro de 2019, a 
exposição Estephanio Fusbach: O Legado de Um Imigrante. 
Em comemoração ao 60º aniversário de posse do primeiro Prefeito 
Municipal, nesta edição Estephanio Fusbach, filho de imigrantes 
alemães, retrata diferentes temáticas, através da técnica de pintura 
a óleo sobre Eucatex, dando ênfase a placas de madeira. 
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A mostra ocorre na Galeria Municipal de Arte de Campo Bom, é 
com entrada franca. A visitação é de segunda-feira à quinta-feira, 
das 08h30min às 17h30min e sexta-feira das 07h30min às 
13h30min. Para dúvidas e agendamentos, entrar com contato pelo 
telefone (51) 3597-4547 ou pelo e-mail 
espacocultural@campobom.rs.gov.br 
 

A montagem da mostra ocorreu na parte da manha dos dias 
3 e 4 de janeiro de 2019 em forma de uma caminho previamente 
planejado. Inicialmente foram colocados logo na entrada e saída da 
mostra junto com o livro de presença o texto explicativo da mostra, 
os três primeiros quadros produzidos por Fusbach sobre tabuas de 
madeira apoiados sobre porta quadros e um quadro de uma 
fotografia de uma das obras de Estephanio colada sobre Eucatex. 
Posteriormente se sequia as obras nas temáticas Estephanio 
Fusbach, que mostra as pinturas da visão que tinha de sua 
residência; Imigração Alemã; Rio Grande do Sul; Brasil; Profissões; 
Pessoas; Paisagens; Natureza Morta; Diversos e Folhas de Desenho 
todas penduradas nos expositores móveis. No final expostos em 
ordem cronológica 17 quadros do acervo da Associação Pró Memoria 
sobre cavaletes para quadros. A 18º obra do acervo fez composição 
com o tema Estephanio Fusbach. Cabe salientar ainda que durante 
a ocorrência da mostra foi acrescentado um banner com a biografia 
do autor das obras de arte Estephanio Fusbach que foram usado na 
mostra das obras do mesmo artistas que fora montada no zagão da 
Prefeitura Municipal entre 21 de setembro e 5 de outubro de 2012. 
Este banner se encontrava guardado na Escola de Arte e Educação 
que foi encontrado e gentilmente enviado pelo seu coordenador 
Moacir Sarmento. 

Foi por tudo o que foi descrito anteriormente que foi montada 
a exposição que esteve a disposição de todos de 2 de janeiro a 25 de 
março de 2019, mostra intitulada “Estephanio Fusbach: O Legado 
de Um Imigrante” no Espaço Cultural Dr. Libearto. De 2 de janeiro 
a 22 de fevereiro de 2019 as vistas puderam ser realizadas de 
segunda as quintas feiras das 8:30 as 17:30 e as sextas-feiras das 

mailto:espacocultural@campobom.rs.gov.br
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8:30 as 13:30. Por sua vez no período de 25 de fevereiro a 25 de 
março de 2019 a mostra pode ser visitada de segunda a setas feiras 
das 8:30 as 17:30 e aos sábados das 9 as 12:30. 

De 2 de janeiro a 25 de março de 2019, no período da mostra, 
ocorreram 274 assinaturas no livro de presença de visitantes que 
vieram dos mais variados lugares a seguir citados: Campo Bom, RS 
187; Dois Irmãos, RS 3; Estancia Velha, RS 2; Freiberg, Alemanha 1; 
Gramado, RS 3; Montenegro, RS 1; Novo Hamburgo, RS 32; Parobé, 
RS 2; Portão, RS 2; Porto Alegre, RS 4; Recife, PE 1; Rio Grande, RS 
1; Salvador, BA 3; Santa Maria do Herval, RS 1; Santo Angelo, RS 1; 
São João Batista, SC 1; São Leopoldo, RS 8; São Paulo, RS 1; 
Sapiranga, RS 6; Selbach, RS 1 e Viamão, RS 2. Por outro lado ainda 
cabe salientar que outros 13 visitantes não registraram os seus 
lugares de origem. Outra contagem de visitantes foi realizada pela 
recepção do Espaço Cultural Dr. Liberato que contabilizou 256 
durante o período da mostra. Este numero, contabilizado pode ser 
dividido entre 190 adultos e 66 crianças. Números que podem ser 
divido por sua vez ainda por mês aonde obtivemos o seguinte: 
janeiro 98 adultos e 37 crianças; fevereiro 51 adultos e 18 crianças e 
em março 41 adultos e 11 crianças. Por outro lado pode-se dividir 
ainda o numero de visitantes por dia conforme consta no quadro 
logo abaixo. 
 

Visitas a Mostra  
Estephanio Fusbach: O Legado de Um Imigrante 

Dia da Se. Data Livro P.M. Con. Port.  
No Ad No Cr Total 

Quinta-feira 03-01-2019     
Sexta-feira 04-01-2019 4 1 2 3 
Sábado 05-01-2019     
Domingo 06-01-2019     
Segunda-feira 07-01-2019 5 4 1 5 
Terça-feira 08-01-2019  11 13 5 18 
Quarta-feira 09-01-2019 8 9 2 11 
Quinta-feira 10-01-2019 12 15 1 16 
Sexta-feira 11-01-2019 5 4 1 5 
Sábado 12-01-2019     
Domingo 13-01-2019     
Segunda-feira 14-01-2019 3 3  3 
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Terça-feira 15-01-2019 1 4 1 5 
Quarta-feira 16-01-2019  1  1 
Quinta-feira 17-01-2019 5 3 2 5 
Sexta-feira 18-01-2019 1 1  1 
Sábado 19-01-2019     
Domingo 20-01-2019     
Segunda-feira 21-01-2019 10 9  9 
Terça-feira 22-01-2019 9 7 2 9 
Quarta-feira 23-01-2019 5 5 8 13 
Quinta-feira 24-01-2019 5 7 3 10 
Sexta-feira 25-01-2019 1 1 1 2 
Sábado 26-01-2019     
Domingo 27-01-2019     
Segunda-feira 28-01-2019 5 5 5 10 
Terça-feira 29-01-2019 5 2  2 
Quarta-feira 30-01-2019 4 2 2 4 
Quinta-feira 31-01-2019  2 1 3 

Subtotal janeiro 2019 99 98 37 135 
Sexta-feira 01-02-2019     
Sábado 02-02-2019     
Domingo 03-02-2019     
Segunda-feira 04-02-2019 14 6 4 10 
Terça-feira 05-02-2019 10 6 4 10 
Quarta-feira 06-02-2019 1 3 1 4 
Quinta-feira 07-02-2019 10 7 4 11 
Sexta-feira 08-02-2019 1 1  1 
Sábado 09-02-2019     
Domingo 10-02-2019     
Segunda-feira 11-02-2019 5 5  5 
Terça-feira 12-02-2019 1 1  1 
Quarta-feira10 13-02-2019 25 5 3 8 
Quinta-feira 14-02-2019 2 2  2 
Sexta-feira 15-02-2019 2    
Sábado 16-02-2019     
Domingo 17-02-2019     
Segunda-feira 18-02-2019     
Terça-feira 19-02-2019 1 2 1 3 
Quarta-feira 20-02-2019 5 5  5 
Quinta-feira 21-02-2019 2 2  2 
Sexta-feira 22-02-2019 3 2  2 
Sábado 23-02-2019     
Domingo 24-02-2019     
Segunda-feira 25-02-2019 1 1  1 
Terça-feira 26-02-2019 7 4 1 5 
Quarta-feira 27-02-2019     
Quinta-feira 28-02-2019 1    

 
10 Visita EMEF Borges de Medeiros = 80 acompanhantes. 
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Subtotal fevereiro 2019 89 51 18 69 
Sexta-feira 01-03-2019     
Sábado 02-03-2019     
Domingo 03-03-2019     
Segunda-feira 04-03-2019     
Terça-feira 05-03-2019     
Quarta-feira 06-03-2019 4    
Quinta-feira11 07-03-2019 14 2 4 6 
Sexta-feira 08-03-2019 4    
Sábado 09-03-2019 3 3  3 
Domingo 10-03-2019    9 
Segunda-feira 11-03-2019 15 7  7 
Terça-feira 12-03-2019 4 6  6 
Quarta-feira 13-03-2019 3 2 1 3 
Quinta-feira12 14-03-2019 8 5  5 
Sexta-feira 15-03-2019 1 1 2 3 
Sábado 16-03-2019 3 1 2 3 
Domingo 17-03-2019    27 
Segunda-feira 18-03-2019 4 3  3 
Terça-feira 19-03-2019 2 3  3 
Quarta-feira 20-03-2019 1    
Quinta-feira 21-03-2019 2 5  5 
Sexta-feira 22-03-2019     
Sábado 23-03-2019 6 3 2 5 
Domingo 24-03-2019    16 
Segunda-feira13 25-03-2019 12    

Subtotal março 2019 86 41 11 52 
 

Subtotal janeiro 2019 99 98 37 135 
Subtotal fevereiro 2019 89 51 18 69 

Subtotal março 2019 86 41 11 52 
Total Geral 274 190 66 256 

 

Além destes visitantes, a mostra recebeu por meio 
agendamentos. Na quarta-feira 13 de fevereiro de 2019 a visita de 
80 professores / acompanhantes da Escola Municipal de Ensino 
Fundamental Borges de Medeiros na parte da manhã. O 9º ano do 
Colégio Santa Terezinha formado por 28 alunos e 1 acompanhante 
visou amostra na parte da manhã na quinta-feira 7 de março de 
2019. Na quinta-feira 14 de março de 2019 a visita de 15 alunos e 2 

 
11 Visita do Colégio Santa Teresinha = 9º ano - 28 alunos e 1 acompanhante. 
12 EAE Escola Arte e Educação = 15 alunos e 2 acompanhantes. 
13 Visita EMEF Princesa Isabel = 4º ano - 18 alunos e 2 acompanhantes. 
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acompanhantes da Escola de Arte e Educação na parte da tarde. A 
ultima visita ocorreu na segunda feira 25 de março de 2019 quando 
compareceram 18 alunos e 2 acompanhantes do 4º ano da Escola 
Municipal de Ensino Fundamental Princesa Isabel na parte da 
manhã. 

A mostra superou amplamente as expectativas e o numero de 
visitantes esperados. Outro fato decorrente da realização dela foi o 
convite feito por parte da Secretaria de Educação que fosse montado 
uma pequena mostras dos quadros de Estephanio no espaço 
definido ao Espaço Cultural Dr. Liberato na Festa da Vida que foi 
realizado no sábado no dia 13 de abril de 2019 no Largo Irmãos 
Vetter das 8 as 12 horas, aonde foram expostos 3 quadros 
pertencentes a acervo da Administração Municipal e 2 pertencentes 
ao acervo da Associação Pró-Memória. Além do banner com a 
biografia do Estephanio Fusbach cedido pela Escola de Arte e 
Educação. 

Para finalizar o fato negativo deste trabalho todo foi a 
constatação que pouco se tem informações sobre Esthanio Fusbach 
e do destino de suas obras posteriormente ao seu falecimento em 7 
de março de 2005. Inclusive por parte da própria família, ou seja dos 
sobrinhos que demostraram um grande desconhecimento sobre o 
tio Estephanio Fusbach que foi solteiro. 
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O processo histórico do acesso à saúde 
de pessoas com hanseníase no Brasil: 

Scoping Review 
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Daniel Luciano Gevehr 3 
 
 
Introdução  
 

A pele não é considerada apenas um tecido, mas sim como o 
maior órgão do corpo humano, devido à diversidade de tipos 
celulares e estruturas especializadas que congrega, propriedades 
físicas, químicas e biológicas de suas várias estruturas, e pelas 
diversas funções que executa (GARDNER; O’RAHILLY; GRAY, 
1978). A estrutura da pele permite o contato do organismo com o 
mundo externo, o protege de impactos ambientais, como: deletérios 
físicos, químicos, microbiológicos, sendo crucial para manutenção 
da temperatura, eletrólito e equilíbrio de fluídos corporais 
(CHUONG et al., 2002).  

 
1 Mestranda em Desenvolvimento Regional pelo Programa de Pós-graduação em Desenvolvimento 
Regional (PPGDR) das Faculdades Integradas de Taquara (FACCAT) – Taquara – RS – Brasil. Bolsista 
Capes. E-mail: samantarichter@sou.faccat.br  
2 Mestrando em Desenvolvimento Regional pelo Programa de Pós-graduação em Desenvolvimento 
Regional (PPGDR) das Faculdades Integradas de Taquara (FACCAT) – Taquara – RS – Brasil. Bolsista 
Capes. E-mail: rogeriosander@hotmail.com.br  
3 Doutor em História. Docente do Programa de Pós-graduação em Desenvolvimento Regional (PPGDR) 
das Faculdades Integradas de Taquara (FACCAT) - Taquara – RS – Brasil. E-mail: 
danielgevehr@faccat.br 
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Entre as doenças transmissíveis de pele, a hanseníase, 
conhecida historicamente como lepra, continua sendo, segundo a 
Organização Mundial da Saúde (OMS, 2010), uma das principais 
causas de neuropatia periférica e incapacidade funcional no mundo. 
A hanseníase ainda é um importante problema de Saúde Pública nos 
países em desenvolvimento, mantendo-se como um desafio a ser 
superado (SCHREUDER et al., 2016; RAMOS et al., 2017). Sua 
relevância não reside apenas em sua persistência, mas também nos 
danos físicos e sociais causados aos doentes e no próprio processo 
de negligenciamento da enfermidade (RAMOS et al., 2017; 
SALGADO et al., 2016).  

A transmissão da hanseníase se dá por meio de uma pessoa 
doente, sem tratamento, que pelas vias aéreas superiores (mucosa 
nasal e orofaringe) eliminam o bacilo para o meio exterior, 
infectando outras pessoas suscetíveis. Estima-se que somente uma 
parcela da população que entra em contato com a bactéria manifeste 
a doença, que acomete principalmente a pele e os nervos periféricos, 
mas também se manifesta de forma sistêmica, comprometendo 
articulações, olhos, testículos, gânglios e outros órgãos (BRASIL, 
2008). 

No mundo, apenas o Brasil ainda não alcançou prevalência 
inferior a 1 caso de hanseníase por 10 mil habitantes, considerada 
como meta de eliminação da doença até o final do século passado 
(RAMOS et al., 2017). Atualmente, além do posto de primeiro lugar 
em prevalência (1,10/10 mil hab., em 2016), o país ocupa a segunda 
posição em número absoluto de casos novos, superado apenas pela 
Índia. Somente em 2016, foram diagnosticados 25.218 casos novos 
de hanseníase no Brasil, 1.696 deles em menores de 15 anos de idade 
(BRASIL, 2016). 

A distribuição da doença entre os brasileiros apresenta caráter 
heterogêneo, em diferentes escalas geográficas (SILVA et al., 2016; 
RAMOS et al., 2017). Enquanto, na região Sul do país, o coeficiente 
de detecção no ano de 2016 foi de 2,84 casos/100 mil hab., na região 
Centro-Oeste foi de 30,02 casos/100 mil hab. Na segunda posição, 
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ficou a região Norte (28,70/100 mil hab.), seguida pela região 
Nordeste (19,30/100 mil hab.). Embora o Nordeste tenha ocupado a 
terceira posição no ranking do coeficiente de detecção entre a 
população geral, em número absoluto de casos, a região representou 
o maior quantitativo de doentes, 43,5% de todos os casos do país 
(BRASIL, 2016). 

Para Cunha (2002) às políticas de acesso à saúde até o século 
XX, para as pessoas diagnosticadas com Hanseníase eram rigorosas, 
tanto que exigia o isolamento social, este vivenciado pelas “Colônias 
de leprosos”. As colônias tiveram seu término com a constituição do 
Sistema Único de Saúde (SUS), em 1988 e com a estruturação da 
Atenção Primária à Saúde (APS), voltadas à saúde da família, em 
1995, o que ocasionou em uma reestruturação em termos de saúde 
voltadas a prevenção e erradicação da doença (MENDES, 2011). 

A APS tem por objetivo ser a porta de entrada para os demais 
serviços de saúde. Além de ser o serviço mais eficaz para a 
promoção, prevenção e rastreamento de patologias que podem 
acometer uma determinada comunidade, a qual ela está inserida. 
Com esse pensar, acredita-se que a alguns percalços que impedem 
que o rastreamento e cura da Hanseníase sejam realizados de forma 
eficiente.  

Com isso, o presente estudo tem como questão norteadora: 
“Como ao longo do tempo se sucedeu o acesso à saúde de pessoas 
diagnosticadas com Hanseníase no Brasil?” Em meio a esse 
questionamento, tem-se o objetivo identificar e analisar, o processo 
histórico que envolve o acesso à saúde às pessoas diagnosticadas 
com hanseníase no Brasil. 

 
Metodologia 

 
O estudo é de natureza qualitativa, de forma a ser uma revisão 

da literatura, denominada Scoping Review. A revisão do escopo, na 
tradução literal, se tornou uma abordagem cada vez mais popular 
para sintetizar evidências de pesquisa. Trata-se de uma abordagem 



378 | Migrações, Educação e Desenvolvimento: volume 3 
 
relativamente nova para a qual não foi estabelecida uma definição 
universal de estudo ou procedimento definitivo. O objetivo desta 
revisão de escopo foi fornecer uma visão geral das revisões de 
escopo na literatura. 

A revisão do escopo tornou-se uma abordagem cada vez mais 
popular para a síntese de evidências de pesquisa (DAVIS et al., 2009; 
LEVAC et al., 2010; DAUDT et al., 2013). O objetivo é mapear a 
literatura existente em um campo de interesse em termos de 
volume, natureza e características da pesquisa primária (ARKSEY; 
O'MALLEY, 2005). Uma revisão abrangente de um corpo de 
literatura pode ser de uso particular quando o tópico ainda não foi 
extensivamente revisado ou é de natureza complexa ou heterogênea 
(MAYS et al., 2001). Eles são comumente realizados para examinar 
a extensão, alcance e natureza da atividade de pesquisa em uma área 
temática; determinar o valor e o potencial escopo e custo de 
empreender uma revisão sistemática completa; resumir e divulgar 
os resultados da pesquisa; e identificar lacunas de pesquisa na 
literatura existente (ARKSEY; O'MALLEY, 2005; LEVAC et al., 
2010). Como fornece um método rigoroso e transparente para o 
mapeamento de áreas de pesquisa, uma revisão de escopo pode ser 
usada como um projeto independente ou como uma etapa 
preliminar para uma revisão sistemática (ARKSEY; O'MALLEY, 
2005). 

As revisões de escopo compartilham um número dos mesmos 
processos que as revisões sistemáticas, pois ambos usam métodos 
rigorosos e transparentes para identificar e analisar de forma 
abrangente toda a literatura relevante referente a uma questão de 
pesquisa (DICENSO et al., 2010). As principais diferenças entre os 
dois métodos de revisão podem ser atribuídas às suas diferentes 
finalidades e objetivos. Primeiro, o propósito de uma revisão de 
escopo é mapear o corpo da literatura em uma área temática 
(ARKSEY; O'MALLEY, 2005), enquanto o propósito de uma revisão 
sistemática é resumir a melhor pesquisa disponível sobre uma 
questão específica (CAMPBELL et al., 2013). Posteriormente, uma 
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revisão de escopo busca apresentar uma visão geral de um corpo de 
literatura potencialmente grande e diverso pertencente a um tópico 
amplo, enquanto uma revisão sistemática tenta coletar evidências 
empíricas de um número relativamente menor de estudos 
relacionados a uma questão de pesquisa focada (ARKSEY; 
O'MALLEY, 2005; HIGGINS; GREEN, 2011). Em segundo lugar, as 
revisões de escopo geralmente incluem uma gama maior de 
desenhos e metodologias de estudo do que as revisões sistemáticas 
que abordam a eficácia das intervenções, que geralmente se 
concentram em ensaios clínicos randomizados (ARKSEY; 
O'MALLEY, 2005). Terceiro, as revisões de escopo objetivam 
fornecer uma visão geral descritiva do material revisado sem avaliar 
criticamente estudos individuais ou sintetizar evidências de 
diferentes estudos (ARKSEY; O'MALLEY, 2005). Em contraste, 
revisões sistemáticas têm como objetivo fornecer uma síntese de 
evidências de estudos avaliados para risco de viés (HIGGINS; 
GREEN, 2011). 

O estudo utilizou a proposta de análise e organização 
realizada por Arksey e O’Malley (2005) que propõe um processo 
iterativo de seis etapas: (1) identificar a questão de pesquisa, (2) 
identificar estudos relevantes, (3) selecionar o estudo, (4) mapear os 
dados, (5) compilar, resumir e relatar os resultados e (6) um 
exercício de consulta opcional. 

Portanto, as bases dados eletrônicos utilizados no estudo 
foram o SciELO, LILACS e Google Acadêmico. O período de seleção 
dos artigos foi em abril de 2019. Os termos delimitados para a busca 
foram: hanseníase; história da enfermagem e doença utilizou-se dos 
conectores booleanos and e or. Como critério de inclusão, 
consideraram-se artigos atemporais, em relação ao acesso à saúde 
dos portadores de Hanseníase, no Brasil. E para os de exclusão, 
desconsiderou a literatura cinzenta, assim como, teses e 
dissertações. Como demonstra na Figura 1: 
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Figura 1 - Fluxograma de identificação, seleção e inclusão dos estudos da revisão do escopo 

 
Fonte: Autores, Taquara/RS, Brasil, 2019. 

 

Resultados e discussão 
 
 A hanseníase se tem notícias desde a Antiguidade em vastas 

regiões do mundo. A exemplo, convictos da unicidade entre corpo e 
espírito, os homens da Idade Média europeia viam as deformidades 
físicas como sinal de punição divina e inequívoca da presença do 
pecado e do mal. Os portadores de “lepra” espalhavam o pânico por 
onde passavam; temidos e odiados, eram acusados de envenenar 
poços, águas e rios; de articular complôs visando tomar o poder para 
si e dominar campos e cidades. Diante de tamanha ameaça, real ou 
imaginada, foram duramente perseguidos, estritamente segregados 
ou cruelmente torturados e mortos: queimados vivos em praças 
públicas ou trancados nas próprias casas (PINTO, 1995; GINZBURG, 
2007). Para Moore (1987) a implacável perseguição aos leprosos 
estava integrada num movimento mais amplo, que tinha como alvo 
todos os desviantes (prostitutas, hereges, judeus, sodomitas) 
apontados como inimigos da fé e dos novos Estados em formação, 
cujos poderes nela se assentavam. 
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A partir do século XV, a expansão marítima, ao promover 
acelerada circulação de marinheiros e comerciantes envolvidos no 
tráfico de mercadorias – escravos, sobretudo –, fez a doença atingir 
as Américas, até então imunes. A sua presença entre os africanos 
parece ter passado despercebida dos cronistas portugueses dos 
séculos XVII e XVIII (ZAMPARONI, 2017).  

Portanto, a doença hanseníase faz parte da dramaturgia do 
sofrimento humano desde a Antiguidade, mas sua identidade etiológica 
remonta ao final do século XIX, quando o médico norueguês Gerhard 
Henrik Armauer Hansen, ao analisar material de lesões cutâneas, 
descobriu o Bacillus leprae, causador da doença (CASTRO SANTOS; 
FARIA; MENEZES, 2008). Nas últimas décadas do século XIX, surgiu, 
nos meios científicos, um grande interesse na enfermidade. No Brasil, 
a história da saúde pública no controle da hanseníase demonstra a 
preocupação das autoridades sanitárias em extinguir a doença por 
meio do isolamento e confinamento do doente nos hospitais colônias. 
“Doença transmissível, incapacitante e mutilante” (CUNHA, 2002), a 
hanseníase foi tratada durante décadas com severas políticas – públicas 
e privadas – de isolamento compulsório.  

Os estudos que completam a contemporaneidade retratam em 
sua maioria índices epidemiológicos, como a vigilância de contato é 
uma das medidas de controle da doença, com foco no diagnóstico 
precoce, evitando a manutenção da cadeia de transmissão. Em 2015, o 
município de São Luís - MA apresentou 52,3 casos/100 mil habitantes, 
situação de hiperendemicidade. No estudo de Lages (2017) realizado 
em São Luís - MA participaram quarenta pessoas diagnosticadas com 
hanseníase, dentre estes 57,5% do sexo feminino e 42,5%, masculino. 
A faixa etária com maior frequência foi de 12-20 anos de idade 
(32,5%). O tipo de convívio do contato com o caso índice mais 
frequente foi intradomiciliar (62,5%). Em relação a renda mensal em 
salários mínimos, a maior frequência foi de dois salários mínimos 
(32,5%). No que se refere à Classificação Operacional do caso índice, 
80% eram forma multibacilar e 20% paucibacilar. A maioria dos 
contatos apresentou uma cicatriz de BCG (77,5%). Em relação aos 
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motivos do não comparecimento ao tratamento, 50% não 
entenderam que deveriam retornar; 42,5% disseram não ter sido 
informado sobre o retorno; 2,5% relataram ter dificuldade quanto ao 
horário e 5% relataram outros motivos. Dessa forma, o estudo 
evidenciou que controle dos contatos ainda é insuficiente, sendo elo da 
cadeia epidemiológica da doença. Além disso, os contatos de pacientes 
com hanseníase frequentemente desenvolvem distúrbios psicológicos 
e sociais. Dessa forma, existem muitos desafios a serem enfrentados 
nesse campo de estudo. 

O estudo de Soares et al. (2018) buscou construir e validar 
instrumentos para avaliação do conhecimento de adolescentes sobre 
hanseníase e caracterização dos sujeitos. A pesquisa metodológica, 
foi desenvolvida em três etapas: construção dos instrumentos; 
validação de face e conteúdo com sete juízes; e validação semântica 
com 20 adolescentes, de 10 a 14 anos. 

Houve concordância superior a 80% entre os juízes quanto a 
todos os domínios, itens e componentes avaliados. A concordância 
geral entre os juízes para o instrumento de avaliação do 
conhecimento de adolescentes sobre hanseníase, com 14 itens, foi de 
89% e do instrumento para caracterização dos participantes, com 
17 itens, foi de 93%. Na validação semântica, os instrumentos foram 
considerados com boa compreensão, e não houve dificuldades para 
seu preenchimento. Entre os adolescentes, 10% afirmaram ter ou 
ter tido casos de hanseníase na família. A maioria dos adolescentes 
(55%) nunca tinha ouvido falar ou tinha recebido informações sobre 
hanseníase, assim como a maioria (60%) afirmou não saber o que 
era a hanseníase (SOARES et al., 2018). 

Os instrumentos construídos para avaliar o conhecimento de 
adolescentes sobre hanseníase e caracterizar a população estudada 
foram considerados válidos quanto à face, ao conteúdo e à 
semântica. Ambos os instrumentos apresentaram aparência, 
compreensão e relevância consideradas muito boas ou excelentes, 
podendo ser aplicados ao público de estudo (SOARES et al., 2018). 
Salienta-se a importância desses estudos de poder evidenciar a falta 
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de conhecimento de uma determinada população acerca do que se 
trata a hanseníase e seus meios de contágios, o que ressalta a 
preocupação referente a esse contexto de saúde pública. 

Em relação ao acesso à saúde da pessoa com hanseníase, 
desde a constituição do Sistema Único de Saúde (SUS), pela 
Constituição de 1988, leva-se a proposta que os sistemas de atenção 
à saúde são respostas sociais deliberadas às necessidades de saúde 
dos cidadãos e, como tal, devem operar em total coerência com a 
situação de saúde das pessoas usuárias. Ocorre que a situação de 
saúde brasileira vem mudando e, hoje, marca-se por uma transição 
demográfica acelerada e expressa-se por uma situação de tripla 
carga de doenças: uma agenda não superada de doenças infecciosas, 
uma carga importante de causas externas e uma presença 
hegemônica forte de condições crônicas (MENDES, 2011).  

Através da sistematização do SUS se torna possível 
estabelecer estratégias em conjunto com a Atenção Primária à Saúde 
(APS), essa compreendida como a porta de entrada para demais 
serviços de saúde, como também, considerada o âmbito favorável 
para planejar e realizar o rastreamento, diagnóstico e tratamento da 
hanseníase. A fim de englobar as demais Redes de Atenção à Saúde 
(RAS), como os serviços secundários (clínicas e ambulatórios) e 
terciários (hospitais), caso tenha necessidade de apoio desses 
serviços, como vice e versa. 

Um dos recursos que pode ser disponibilizado na APS é a 
avaliação sensitiva, sendo um recurso muito útil para o auxílio ao 
diagnóstico da hanseníase, pois os distúrbios da sensibilidade 
ocorrem em todas as formas clínicas. Durante o tratamento da 
doença a avaliação sensitiva, realizada periodicamente, permite 
detectar alterações sensoriais e acompanhar a evolução do quadro, 
este pode ser realizada através do monofilamento de Semmes 
Weinstein (CAMARGO; BACCARELLI, 1997).  

Nesse ínterim, integra-se o tratamento específico da hanseníase, 
recomendado pela Organização Mundial de Saúde - OMS e preconizado 
pelo Ministério da Saúde do Brasil é a poliquimioterapia – PQT, uma 
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associação de Rifampicina, Dapsona e Clofazimina, na apresentação de 
blíster. Essa associação diminui a resistência medicamentosa do bacilo 
que ocorre, com frequência, quando se utiliza apenas um 
medicamento, impossibilitando a cura da doença. É administrada 
através de esquema padrão, de acordo com a classificação operacional 
do doente: Paucibacilar (PB) - 9 meses de tratamento - e Multibacilar 
(MB) - 18 meses de tratamento (BRASIL, 2019). 

Assim como no estudo Nunes, Oliveira e Vieira (2011), os 
participantes de pesquisa tinham desconhecimento em relação a 
hanseníase, sendo que os participantes eram pessoas diagnosticadas 
com a doença, o que conclui que há um déficit de conhecimento em 
relação à própria patologia que possui. Além de relatarem que por 
vezes evitavam o convívio social, devido a sua condição de saúde. A 
falta de conhecimento e isolamento social demonstra ainda o 
estigma que a própria história da hanseníase “carrega”, o que pode 
ser um grande desafio para os profissionais de saúde em acessar a 
essas pessoas, havendo a possibilidade de não notificação ou 
subnotificação da doença.  

 
Considerações Finais 

 
O estudo teve como objetivo identificar e analisar, o processo 

histórico que envolve o acesso à saúde às pessoas diagnosticadas 
com hanseníase no Brasil. Com isso, a pesquisa permite afirmar que 
a hanseníase ainda é uma doença estereotipada pela a sociedade, 
devido aos seus aspectos históricos de exclusão e de certa 
“vergonha” no contexto social. O que pode ser uma influência na 
diminuição e na erradicação da doença no país. 

Portanto, ainda é perceptível a invisibilidade dessa doença, 
vista que essas pessoas evitam o convívio social, o que dificulta o seu 
rastreamento e intervenção de cura. Nesse contexto, ressalta-se que 
os percalços para o acesso à saúde dessa população são muitos, pois 
engloba estruturas organizacionais e sociais. Contudo, destaca-se a 
importância de estudos sobre esse contexto, o que poderá contribuir 
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para a melhoria das estratégias voltadas para a promoção do acesso 
à saúde da pessoa com hanseníase no Brasil, com a finalidade de 
potencializar a atenção primária à saúde (APS) como estratégia de 
acesso e fortalecendo as redes de assistência à saúde (RAS). 
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Os festejos dos 132 anos da imigração alemã no 
 Rio Grande do Sul 

 
René E. Gertz 1 

 
O tema 
 
 Um aspecto abordado, com frequência, em falas e escritos 
sobre imigração e colonização alemãs no Rio Grande do Sul é a 
suposta ou efetiva preservação, intensa e premeditada, da 
identidade “étnica” por parte de imigrantes e descendentes 
(SEYFERTH, 1994). Palavras como “germanismo” ou 
“germanidade” – traduções usuais do termo alemão Deutschtum – 
costumam ser referidas, neste contexto, não só para descrever uma 
situação, mas para alertar contra ela, tanto na bibliografia nacional, 
quanto, inclusive, na internacional (CONRAD, 2010; GERTZ, 1991; 
PENNY, 2015; SCHULZE, 2015a, 2015b; SILVA, 2006; VOGT, 1964). 
Considerando que a imigração alemã para o estado começou em 
1824, não há notícias sobre comemorações ou rememorações 
festivas nos anos “jubilares“ dos quinquagésimo e septuagésimo 
quinto aniversários (1874 e 1899, respectivamente), mas a situação 
socioeconômica, política e cultural regional favoreceu festejos 
intensos por ocasião do centenário, em 1924 (GERTZ, 2002). Como 
mostrou Roswithia Weber (2004), esses festejos deram início a um 
movimento em torno do “25 de julho“, dia da chegada dos primeiros 
imigrantes, a São Leopoldo, em 1824. Nova condição política 
favorável fez com que em 1934, no centésimo décimo aniversário, o 

 
1 Ex-professor na Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul e na Universidade Federal do 
Rio Grande do Sul; aposentado. 
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governo do estado declarasse a data como feriado, sob a 
denominação de “Dia do colono“, fato que deu impulso oficial, 
governamental aos festejos, de forma que nos três anos seguintes se 
verificasse significativa mobilização “interna“ para festejar a data – 
com a edição de cadernos e outros materiais, com canções, poesias, 
peças de teatro etc., para subsidiar atos festivos.2 Esse processo, 
porém, foi interrompido em 1938, com o início da “campanha de 
nacionalização“, que perdurou até 1945. Mesmo que nos anos 
seguintes houvesse tentativas tímidas para retomar as 
rememorações, elas se mantiveram modestas, mesmo no centésimo 
vigésimo quinto aniversário, em 1949. Essa situação justifica 
perguntar pelas circunstâncias, pelas razões que teriam levado a que 
no ano de 1956, no centésimo trigésimo segundo aniversário – 
número que não costuma ser visto como “jubilar“ –, os festejos 
tivessem sido grandiosos, havendo referências de que até tivessem 
sido maiores que os do centenário, em 1924. Este é o tema deste 
texto. 
 
Antecedentes 
 
 Terminada a Segunda Guerra Mundial, em 1945, com o 
arrefecimento da “campanha de nacionalização” e de seus 
corolários, como as perseguições a alemães e descendentes, e a 
gradativa recuperação de certa autoestima, uma das primeiras 
articulações na “colônia alemã”, sobretudo na Capital do estado e em 
alguns outros centros urbanos maiores, foi uma ação para angariar 
alimentos, roupas e dinheiro para enviar à população da Alemanha 
devastada pela guerra, sob o slogan “Socorro Europa Faminta – 
SEF”, ação que se desenvolveu entre 1946 e 1949 (FERNANDES, 
2005). Segundo Glen Goodman (2015, p. 156-185 ), um dos efeitos 
da mobilização em torno dessa causa foi o surgimento de um 

 
2 Em 1936, foi editada uma História da colonização alemã no Rio Grande do Sul, tanto em alemão 
quanto em português (ARBEITSGEMEINSCHAFT..., 1936; CENTRO 25 DE JULHO, 1936). 
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“Centro Cultural 25 de Julho”, em Porto Alegre.3 No ano seguinte 
(1950), surgiu em São Paulo um jornal em língua alemã destinado a 
representar e defender os interesses da “colônia alemã” de todo o 
Brasil, a Brasil-Post (WOLFF, 2010). Mesmo destinada ao conjunto 
da população de origem alemã do país, o editor foi um gaúcho de 
descendência alemã, e parte significativa dos recursos para seu 
lançamento e sua manutenção inicial foi garantida por empresários 
de origem alemã do Rio Grande do Sul (GERTZ, 2018a). Esse fato 
refletiu uma tradição sul-rio-grandense no cultivo da 
“germanidade”, também neste período de rearticulação, posterior 
aos traumas causados por aquilo que havia acontecido entre 1938 e 
1945. 
 Diante desse fato, também é compreensível que uma 
organização que procurou retomar os ideais de uma “Comissão pró-
25 de Julho” (regional) e uma “Federação 25 de Julho” (nacional), lá 
na década de 1930, criada em 1952, tivesse surgido no Rio Grande 
do Sul e mantivesse aqui sua sede, em São Leopoldo – a “Federação 
dos Centros Culturais 25 de Julho”. Mesmo que a palavra 
“federação” sugerisse uma abrangência ampla, ela era, de fato, 
constituída por pouco mais de uma dúzia de indivíduos que, à 
exceção de um que residia em Lajeado/RS e outro em Blumenau/SC, 
viviam na região metropolitana de Porto Alegre, e enfrentou 
problemas de ordem material desde o primeiro momento, entre 
outras razões, porque apoio financeiro prometido por empresários 
porto-alegrenses de origem alemã não se concretizou (GERTZ, 
2018b, p. 970-974).4 De qualquer forma, ela se enxergava na 

 
3 Este foi, certamente, o centro cultural mais bem-sucedido. Em 1956, ele teria contado com 1.500 
sócios [Brasil-Post, São Paulo, n. 295, 21/7/1956, p. 3]. Ao contrário de alguns analistas, deve-se, 
porém, alertar que muito poucos desses sócios estavam dispostos a fazer sacrifícios, sobretudo 
econômicos, pela causa “germanista” do “25 de julho”, vendo na instituição, sobretudo, um 
instrumento de sociabilidade, lazer e diversão. 
4 Em ordem alfabética, as pessoas citadas nas fontes como tendo algum vínculo com a Federação 
foram: Armínio Schneider, Albano Volkmer, Balduíno Rambo, Bruno Born [Lajeado], Carlos Oscar 
Kortz, Dr. Eng. Plangg, Fritz Rotermund, G. Schubert, Georg Kopittke, Gustavo Schreiber, Klaus 
Becker, Leopoldo Petry, Otto Baumeier [Blumenau], Rudolf Metzler, Roland Petroll, Theo Kleine, 
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tradição “germanista” que vinha do século XIX, isto é, na defesa de 
supostos interesses político-culturais da “colônia alemã”, 
incentivando manifestações específicas do grupo, preservação de 
sua história e memória, manutenção da língua alemã e luta por sua 
introdução nas escolas públicas, instituição do 25 de julho como 
feriado (no mínimo, nos municípios mais típicos de colonização 
alemã, mas sem abdicar da tentativa de estendê-lo a vários estados, 
e mesmo ao país todo) (GERTZ, 2018a; GERTZ, 2018b). Na verdade, 
a SEF, o Centro Cultural 25 de Julho de Porto Alegre, a Brasil-Post e 
a Federação dos Centros Culturais foram todos “filhos” do mesmo 
“espírito”, com vários nomes de idealizadores, apoiadores e 
dirigentes aparecendo nas quatro entidades – e esse “espírito” era o 
“germanista”. 
 A presidência desta última entidade foi exercida, 
inicialmente, pelo intelectual e político Leopoldo Petry, passando, 
muito logo, porém, para Bruno Born, uma figura menos intelectual, 
mas com maior projeção política, pois fora deputado estadual, na 
primeira legislatura pós-guerra; a seguir, fora candidato a deputado 
federal, não eleito, tendo, no entanto, sido bem-sucedido numa nova 
tentativa nas urnas para o cargo de prefeito de Lajeado. Mas a 
função mais importante era a de secretário-geral, a quem cabiam as 
ações cotidianas e a representação pública. E ela foi exercida por 
Fritz Rotermund. Ele estava talhado por assim dizer 
hereditariamente para o cargo. Além de advogado com algum 
envolvimento na vida política municipal (em São Leopoldo), no 
passado, era filho do pastor Wilhelm Rotermund, figura central na 
construção de uma tradição luterana e “germanista” no Rio Grande 
do Sul (DREHER, 2014). Wilhelm foi fundador do Sínodo 
Riograndense, a maior instituição eclesiástica luterana do estado. 

 
Waldemar Geib, Wilhelm Rotermund, Wolfram Metzler [cartas-circulares de Theo Kleine, de 28 de 
março e 22 de maio de 1956 – Arquivo Rotermund/Museu Histórico Visconde de São Leopoldo – de 
agora em diante abreviado como AR/MHVSL]. Vários desses nomes, porém, não aparecem em 
qualquer outro documento, sugerindo que sua participação era apenas formal. De fato, os sete nomes 
que aparecem com frequência são: Becker, Born, Kleine, Kortz, Petry, Rambo, Rotermund. 
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Para abastecer o sínodo com impressos pertinentes à ação religiosa, 
além de difundir o ideal de uma íntima relação entre luteranismo e 
“germanidade”, fundara uma gráfica-editora, para produzir 
hinários, jornais e outros materiais para o sínodo, bem como livros 
didáticos para as escolas da “colônia alemã”, bem como impressos 
para atividades nas diversas instituições recreativas e culturais 
típicas dessa região. Nos anos 1920, seu Kalender für die Deutschen 
in Brasilien [Almanaque para os alemães no Brasil] vendia edições 
anuais de 30.000 exemplares (GERTZ, 2002, p. 42). Com isso, os 
filhos do pastor Wilhelm Rotermund estavam, de alguma forma, 
envolvidos com o “movimento pró 25 de julho” desde, no mínimo, a 
década de 1930 – em especial Fritz. 
 Esse movimento não tivera conotação religiosa – apenas 
“étnica” – lá no pré-guerra nem a teria agora, no pós-guerra, e 
assim, pela importância histórica dos Rotermund na edição de 
material relacionado à “germanidade”, Fritz acabou sendo festejado 
como “pai” do mesmo, certamente um dos principais motivos para 
que viesse a exercer o cargo de secretário-geral da Federação. Mas 
sob a justificativa de que estava muito envolvido na administração 
da empresa da família (mesmo que não estivesse sozinho, pois tinha 
irmãos), e que, por isso, não tivesse tempo para uma dedicação 
efetiva à causa, mais o fato de que estaria completando 70 anos de 
idade, abandonou o cargo, em fins de 1955, passando-o ao então 
jovem professor Theo Kleine. Mesmo assim, não há qualquer dúvida 
de que seu envolvimento histórico com o “25 de julho” fez com que 
permanecesse como eminência parda da entidade. E é por isso que 
seu arquivo pessoal é importante para estudar a história da 
Federação, deste período.5 Ele está depositado no Museu Histórico 
Visconde de São Leopoldo.6  

 
5 Fritz Rotermund faleceu em 1965. Theo Kleine permaneceu no cargo de secretário-geral por 37 anos. 
6 Infelizmente, não está completo, abrangendo apenas alguns anos da segunda metade da década de 
1930, os anos de 1956 e de 1961 – documentos relativos a anos fora deste marco cronológico são 
escassos. 
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 Mesmo que a situação da Federação, em 1956, tenha sido 
abordada em texto anterior (GERTZ, 2018b), o tema será retomado 
aqui. No próximo item, será referido o conteúdo de alguns 
documentos preservados no arquivo que têm a ver com o assunto 
em pauta, os festejos do 25 de julho, em São Leopoldo, no ano de 
1956. A forma de apresentação será muito simples, com uma espécie 
de “passeio” cronológico por alguns escritos de autoria de 
Rotermund ou remetidos a ele por outras pessoas. E os objetivos 
são, basicamente, dois: a) apontar para problemas, sobretudo 
materiais, enfrentados pela Federação, naquele momento; b) ver 
como os preparativos para os festejos transparecem na 
documentação. 
 
Documentos do arquivo Fritz Rotermund 
 
 Em longa carta de Fritz Rotermund a Balduíno Rambo7 – 
padre jesuíta, sem dúvida, o mais conhecido intelectual ligado à 
Federação –, datada de 12 de março de 1956, o primeiro chama a 
atenção do segundo para uma matéria publicada em 10 de março no 
Correio do Povo (p. 9) tecendo comentários negativos a um 
documento encaminhado em 1952 por Bruno Born ao então 
secretário de educação do Rio Grande do Sul sobre a possibilidade 
da introdução do ensino da língua alemã nas escolas. Essa era uma 
questão cara à Federação, mas o tema não será aprofundado aqui, 
cabendo registrar que na documentação de Rotermund de todo o 
ano ele voltou repetidas vezes, acompanhado de lamentos sobre o 
fracasso da Federação em relação a essa causa. Na sequência, 
Rotermund comentou sua posição frente ao “movimento pró 25 de 
julho”, concretamente, a Federação. Enfatizou que abandonou o 

 
7 Para observadores externos, os dois eram, aparentemente, considerados as figuras centrais do 
“movimento pró 25 de julho” no Rio Grande do Sul, pois durante uma discussão entre representantes 
diplomáticos da República Federal Alemã sobre a idoneidade de alguns alemães e descendentes pelo 
Brasil afora, em 1953, o cônsul em Porto Alegre informou que aqui nada se poderia dizer contra 
Rotermund e Rambo (BARBIAN, 2014, p. 273-274). 
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cargo de secretário-geral não tanto pela sua idade, mas porque o 
exercia de forma secundária, ao lado de suas atividades profissionais 
na empresa da família, motivo pelo qual o classificava como 
Wurstelei, “picaretagem”, e que sem possibilidades de uma 
dedicação mais intensa não conseguia atingir os objetivos da 
entidade. Considerou que sem ao menos o cargo de secretário-geral 
sendo exercido por uma pessoa com dedicação intensa, a Federação 
estava fadada ao fracasso, pois faltava-lhe um comando efetivo, que 
conseguisse agregar a população de origem alemã, dispersa, em 
virtude de uma infinidade de fatores. A carta terminou em tom não 
exatamente otimista: 

 
Como estou convicto da falta de perspectivas para nossos esforços, 
sob as atuais condições, vou ficar na retaguarda, por enquanto, até 
que venha a sentir que ocorreram mudanças, isto é, até que se 
tenha chegado a um acordo para um trabalho positivo, e não mais 
se repita aquilo que vem acontecendo até aqui, com apenas 
manifestações de boa vontade e de belas propostas, que, porém, 
não passam de palavras e sugestões. [...]. Fiz questão de também 
transmitir ao Sr. [Rambo] (como já o fizera com Born) uma 
confissão clara de minha atual atitude em relação ao 25 de julho 
[carta de Fritz Rotermund a Balduíno Rambo, 12/3/1956, p. 2, 
AR/MHVSL]. 

  
 Esse aspecto também não será aprofundado, mas cabe 
destacar que, além do pessimismo mais geral em relação à 
Federação, aos seus integrantes e à possibilidade de cumprir seus 
objetivos, a correspondência de 1956 registra reiteradas referências 
à incapacidade de uma dedicação intensa do novo secretário-geral, 
Theo Kleine, pois, além de uma considerável carga-horária como 
professor no Instituto Pré-Teológico, exercia a função de diretor do 
internato desta instituição. 
 Felizmente para a pesquisa histórica, apesar do anunciado 
recuo de Fritz Rotermund para a “retaguarda” naquilo que tange à 
Federação, sua ação epistolar e seus registros escritos sobre ela 
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continuaram intensos. Já no dia seguinte (13/3/1956), escreveu 
outra “confissão” a Leopoldo Petry – ex-presidente da Federação –, 
defendendo a necessidade de reagir frente à negativa de avanços na 
questão do ensino de alemão nas escolas. Em carta de 22 de março 
a Bruno Born, informou que Leopoldo Petry tinha pronto um texto 
em que rebatia os argumentos daqueles que se opunham ao referido 
ensino, e que decidira lançar uma contraofensiva, publicando esse 
texto, através de sua gráfica-editora, para distribuição massiva, 
entre a população. 
 Tendo passado uma temporada numa estação hidromineral, 
em abril, há uma carta importante, para Bruno Born, de 8 de maio, 
em que se referiu a uma conversa com Kleine, na qual ficou 
“sabendo que nossa crônica falta de dinheiro pode, agora, em breve, 
transformar-se em um Verhängnis”, num desastre. Destacou que 
sem dinheiro nada pode ser feito. Mas, “independente dessa miséria, 
pretendo publicar um apelo, conclamando para que o 25 de julho 
seja colocado exclusivamente a serviço dos objetivos do 
[movimento] 25 de julho (Federação), isto é, que é necessário obter 
ajuda financeira, caso não queiramos – ou sejamos obrigados a – 
encerrar nosso trabalho”. Destacou que esse apelo, provavelmente, 
seria classificado como uma Bettelei, uma mendicância, motivo pelo 
qual assumiria a responsabilidade pessoal exclusiva pela divulgação. 
Fez, porém, um pedido para que Born conversasse com pessoas de 
seu círculo, que incluiria ricos empresários de Porto Alegre.  
 Encerrado esse assunto, Rotermund escreveu: “Mesmo que 
eu tivesse mais algumas coisas para tratar, para terminar, apenas a 
mais recente novidade”. E então relatou que, no dia da redação da 
carta, recebera a visita do “teu companheiro Kuhn”8, o qual teria 

 
8 Entre 1956 e 1958, Augusto Helmuth Kuhn exerceu a presidência da Associação Comercial e 
Industrial de São Leopoldo, tendo sido sucedido, no último ano, por Guilherme Rotermund, irmão de 
Fritz. Por outro lado, naquela legislatura, havia um vereador do município de nome Albano Kuhn, 
representando o distrito de Santa Maria do Herval. Provavelmente, tratava-se do vereador; de 
qualquer forma, nenhum dos dois aparece como militante da Federação dos Centros Culturais 25 de 
Julho. 
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informado que o prefeito de São Leopoldo, Paulo Couto, pretendia 
festejar o 25 de julho “de forma extraordinária e magnânima”, tendo 
comunicado que convidaria “desde Juscelino até lá embaixo. 
Pretende fazer uma concentração de todo (!!!) o estado. 
Naturalmente, serei chamado a participar, sobretudo na 
organização, mas não tenho nenhuma vontade para isso”. “Não sei 
como vou sair dessa”. “Tu, como nosso presidente, com certeza vais 
ser informado sobre esse projeto heroico”. “Além disso, eu disse a 
ele [Kuhn] que nós temos o 25 de julho exclusivamente para a 
manutenção de nossa língua e tradição. Festejos como os aqui 
planejados não fazem parte de nosso programa”. 
 Em carta de 27 de maio a Klaus Becker, há nova referência 
aos festejos pretendidos pelo prefeito Paulo Couto, previstos para 
estender-se por três dias: 

 
Naquilo que tange aos preparativos, eu me mantenho afastado, 
porque, na minha idade, não quero participar de forma ativa. Não 
tenho muitas informações sobre os objetivos, mesmo que seja 
questionado a respeito, com certa frequência. Conta-se que, 
ultimamente, se tem brigado em torno do nome – “Dia do colono” 
ou “Dia do imigrante”? [...]. Diz-se que os nativistas são a favor de 
“imigrante”, e contra “colono”, pois este simbolizaria os alemães!!! 
Se é assim, então sou a favor de “colono”! 

 
 Todas essas referências, portanto, mostram que Fritz 
Rotermund e a própria Federação dos Centros Culturais 25 de Julho 
não foram agentes ativos no lançamento dos festejos nem na 
elaboração da programação, mas – diante do fato consumado – 
alguns acabaram aderindo. Assim, em um documento datado de 10 
de julho, aparentemente enviado à Brasil-Post para publicação, há 
uma descrição detalhada da programação. Além disso, há, no mês 
de julho, várias correspondências trocadas com o jornalista Aloisio 
Schneider, do Diário de Notícias de Porto Alegre, tratando da edição 
de um caderno especial referente ao 25 de julho, incluindo uma 
entrevista com Rotermund. 
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Os festejos 
 
 Infelizmente as informações disponíveis sobre o prefeito 
Paulo Couto são escassas. Elegeu-se deputado constituinte estadual 
em 1947, pelo Partido Trabalhista Brasileiro (PTB), exercendo, 
depois da promulgação da constituição, mandato ordinário, como os 
demais constituintes; em 1950, elegeu-se deputado federal, pelo 
mesmo partido, com mandato até 1955, quando “foi vice-presidente 
do diretório central da Liga de Emancipação Nacional, organização 
que tinha por objetivo a defesa das liberdades democráticas e a luta 
pelo desenvolvimento econômico independente do Brasil”, fato que 
sugere que tenha pertencido à ala mais nacionalista do partido. Nas 
eleições municipais de final de 1955, elegeu-se prefeito de São 
Leopoldo, também pelo PTB.9  
 O senso comum sugere que o PTB era um partido com 
relativamente pequena presença nas “colônias alemãs” do Rio 
Grande do Sul, e que só teria se tornado minimamente conhecido 
nessas regiões durante a campanha eleitoral de Leonel Brizola ao 
governo do estado, em 1958, graças à aliança com o Partido de 
Representação Popular (PRP), o qual possuía uma densidade 
eleitoral maior, ali. O próprio fato, porém, de Couto ter-se eleito no 
“berço da colonização alemã” sugere que a generalização pode não 
ser totalmente correta. Além disso, também pode não ser pertinente 
que integrantes do PTB tendiam a uma menor afinidade com a 
população de origem alemã. Tudo isso deveria ser verificado, para o 
caso específico de Couto e sua eleição em São Leopoldo – numa 
pesquisa histórica infelizmente penosa, que ainda não foi feita. 
 Foi encontrada uma nota intitulada “Nova administração”, 
de São Leopoldo, na Brasil-Post de 23 de junho de 1956 (p. 6), mas, 
pela data de publicação, ela poderia estar “contaminada” pelo clima 

 
9 Dados disponíveis no CPDOC/FGV, Rio de Janeiro. 
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dos festejos, então já amplamente divulgados e conhecidos. Ela é 
elogiosa ao novo prefeito, em sentido geral, mas também em sentido 
mais específico naquilo que tange à “germanidade”. Em termos 
gerais, ele teria promovido um novo planejamento urbano, com 
renovação de todos os prédios públicos, praças e iluminação. Quanto 
a aspectos específicos, teria estado em discussão, na administração 
anterior, uma divisão do bairro Morro do Espelho, a qual – se 
concretizada – teria trazido grandes prejuízos para o Sínodo 
Riograndense10 e instituições a ele ligadas, todas concentradas 
naquela parte da cidade; o novo prefeito foi elogiado por ter 
suspendido esse projeto, e determinado que o bairro não fosse 
desmembrado. Além disso, a nota destacou os serviços de 
conservação realizados no monumento ao imigrante e o 
ajardinamento da praça em que ele está localizado, com a reforma 
da fonte luminosa à sua frente. 
 Mas – destacando novamente que faltam pesquisas 
históricas sistemáticas e aprofundadas a respeito – há indícios de 
que o “clima” que envolveu a decisão sobre a realização dos festejos 
da imigração e colonização alemãs não derivou, de forma exclusiva, 
da posição e da vontade pessoais do prefeito de São Leopoldo. 
Decorridos mais de 10 anos desde o final da Segunda Guerra 
Mundial, vimos que em março ainda havia sido publicado, num 
jornal da importância do Correio do Povo, um artigo rechaçando a 
introdução da língua alemã nas escolas gaúchas, e Fritz Rotermund 
escreveu, em correspondência já citada, que, mesmo dentro do 
período de preparação dos festejos, houvera debates sobre a 
denominação a ser dada àquilo que se pretendia comemorar 
(“colonos” ou “imigrantes”?) envolvendo “nativistas”, isto é, críticos 
da presença de alemães e descendentes no Brasil. Claro, isso existia 
desde o século XIX, e é difícil avaliar tendências ou mesmo 

 
10 Lembre-se o livro de Martin N. Dreher (2003) Igreja e germanidade, o qual trata dos profundos 
vínculos históricos entre o sínodo e o “germanismo”. O próprio Morro do Espelho pertencera à família 
Rotermund. 
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dimensões de apoio ou de crítica à “germanidade”, no conjunto da 
população, sobretudo em tempos “normais” – mesmo em tempos de 
crise, como acontecera durante a guerra, é possível que a voz dos 
“nativistas” tenha ecoado com mais intensidade porque era perigoso 
manifestar-se em sentido contrário. 
 Como ainda não foi possível realizar uma pesquisa 
sistemática na imprensa diária, isso foi tentado em algumas 
publicações menos volumosas. Nesse sentido, a edição da Brasil-
Post de 9 de junho, que publicou a primeira nota sobre os festejos 
que estariam sendo preparados em São Leopoldo (p. 12), 
transcreveu (p. 1 e 3) a tradução para o alemão de um texto dito 
como publicado, pouco antes, por Sérgio da Costa Franco sobre “A 
resistência cultural dos colonos alemães” no Correio do Povo. Se os 
editores da Brasil-Post publicaram esse texto em tradução, 
certamente foi porque lhe atribuíram algum valor positivo para os 
interesses “alemães”. Considerando que o autor, à época, fosse um 
jovem militante não exatamente à direita, o fato não deixa de ser 
significativo.11 Da mesma forma, merece referência uma informação 
contida num documento de Fritz Rotermund, datado de 19 de junho, 
relatando que no dia 16 os poderosos Diários Associados de Assis 
Chateaubriand haviam promovido um jantar, em Porto Alegre, no 
qual os órgãos de imprensa regionais da empresa foram colocados 
à disposição da causa dos festejos – promessa que se concretizou na 
referida edição especial do Diário de Notícias de 25 de julho. Mais ou 
menos por essa mesma época, na edição n. 665, referente ao período 
de 2-15 de junho, a Revista do Globo, considerada a segunda mais 
importante do Brasil, em sua categoria, publicou uma reportagem 
de cinco páginas sobre Novo Hamburgo (p. 57-61). O texto poderia 
vir a ser classificado de “politicamente incorreto”, hoje em dia, pois 
lembrava que, se na Bahia – o autor, talvez, estivesse pensando em 
Salvador – havia 365 igrejas, Novo Hamburgo possuía 400 fábricas. 

 
11 O autor referencia o episódio em suas memórias (FRANCO, 2008, p. 90): “Para minha surpresa, 
parece que agradei a todos”. Ele localiza a publicação original, cronologicamente, no mês de maio. 



René E. Gertz | 401 
 
Entre os fatores apresentados para explicar o progresso do 
município, estavam a ampla difusão do associativismo e a 
democracia social (p. 61). Como curiosidade, os leitores ficaram 
sabendo que, em recente viagem ao Rio Grande do Sul do presidente 
Juscelino Kubitschek, o coral da Sociedade Aliança veio a Porto 
Alegre cantar-lhe “Peixe vivo”. 
 Mesmo que nem o presidente Juscelino Kubitschek nem o 
embaixador alemão “ocidental” tenham comparecido aos festejos do 
25 de julho, em São Leopoldo12, não há dúvida de que o evento teve 
considerável repercussão, incluindo uma sessão solene na Câmara 
dos Deputados. Na ausência de pesquisas sistemáticas na imprensa 
diária, recorreu-se, mais uma vez, à importante Revista do Globo, 
que, por ser quinzenal, obviamente não poderia apresentar textos 
densos e extensos, mas que, mesmo assim, soam significativos. Em 
sua edição de n. 657, referente ao período de 11-24 de agosto de 1956, 
dedicou o editorial ao “Dia do colono” (p. 1), e, logo a seguir, uma 
matéria assinada por Joseph Zukauska, sob o título “Colono – este 
herói sem nome” (p. 5-11). 
 Mais uma vez começando com uma afirmação que hoje em 
dia poderia ser vista como “politicamente incorreta”, o editorial dizia 
que, nos últimos 20 a 30 anos, nada mudou na metade sul do estado, 
enquanto na metade norte brotaram novos municípios e se 
generalizou a modernização. “Isso representa a grande contribuição 
do progresso do Rio Grande do Sul trazido pelo braço do imigrante 
e de seus descendentes no trato contínuo com a terra bruta”. Como 
o “Dia do Colono” não se referisse a um grupo “étnico” específico, o 
texto exaltou alemães, italianos, poloneses, lituanos, japoneses e 

 
12 Pode-se especular que a ausência do embaixador (representado por um agente diplomático a ele 
subordinado) tenha derivado de uma interpretação errada dos festejos. Como mostram Nikolaus 
Barbian (2014, p. 272-277) e a própria correspondência de Fritz Rotermund, representantes 
diplomáticos alemães faziam restrições a pessoas que militavam no “movimento pró 25 de julho”. Mas 
tanto a representação diplomática alemã no Rio Grande do Sul não concordava de todo com essa 
avaliação em relação aos integrantes da Federação dos Centros Culturais 25 de Julho quanto os 
próprios festejos não foram liderados por ela. 
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“outros”, mas dos três municípios nominalmente citados dois são de 
colonização alemã (Novo Hamburgo e São Leopoldo) e um de 
colonização italiana (Caxias do Sul). O entusiasmo com as 
comemorações do dia levou o editorialista a proclamá-lo um 
“segundo 7 de setembro”. Já o outro texto, amplamente ilustrado, 
informava que os primeiros festejos oficiais da data ocorreram em 
1934, e que atos comemorativos como aqueles verificados em São 
Leopoldo constituiriam um momento em que “o Rio Grande se 
penitencia do longo esquecimento, reverenciando os heróis da 
enxada” – neste contexto, destacou que esses novos heróis se 
contrapunham à imagem tradicional na qual se destacavam como 
características deste estado o gado, a bombacha e as botas (p. 7). 
 Para terminar as referências elogiosas à festa idealizada e 
promovida pelo prefeito Paulo Couto, seja lembrado um relato 
escrito por Fritz Rotermund, no dia 28 de julho, aparentemente para 
ser enviado para a Brasil-Post. Após referir-se a muitas atividades 
oficiais, à presença e aos discursos das diversas autoridades, 
escreveu: “não podemos deixar de acrescentar algumas coisas”. 
Nesses comentários por assim dizer pessoais, manifestou sua 
satisfação pela presença do representante da embaixada alemã 
“ocidental”, do cônsul alemão em Porto Alegre, do governador do 
estado, de deputados federais e estaduais. Relatou, também, que 
“todas as estações de rádio contribuíram, semanas antes, para o 
grande sucesso dessa festa”. O texto fez uma referência especial ao 
prefeito, afirmando que “a ele não se deve apenas o impulso inicial, 
mas também os esforços, que certamente não foram poucos”. O 25 
de julho teria sido colocado no lugar que merece, “pois, 
inegavelmente, com a colonização surgiu uma nova era no comércio, 
na indústria, na ciência, na cultura e na política, como foi 
demonstrado, nestes últimos dias, através da palavra e da escrita”. 
Destacou que em termos de participação popular, em especial no dia 
25 de julho – já que a festa se estendera por três dias [na verdade, 
cinco] –, São Leopoldo vivenciou um dia “como nunca antes”, 



René E. Gertz | 403 
 
“provavelmente mesmo não no centenário (1924)”.13 Em carta do 
dia anterior (27 de julho) ao deputado federal Lino Braun, 
Rotermund informou que neste dia recebera a visita de Raphael 
Veríssimo de Azambuja, chefe do Departamento de Administração e 
Finanças do Instituto Nacional de Imigração e Colonização, o qual 
também era repórter da Última Hora, a qual estaria planejando uma 
edição especial sobre o 25 de julho. 
 Mesmo com base em uma pesquisa histórica que não é 
satisfatória em termos de densidade, de aprofundamento, pode-se 
afirmar que há indícios consistentes de que os festejos do 25 de julho 
em São Leopoldo, em 1956, não foram produto da iniciativa e do 
empenho de “germanistas” – ainda que alguns tenham aderido –, 
mas de uma decisão governamental, que caiu em “solo fértil”, pois 
esses indícios apontam para uma boa aceitação entre a população 
em geral e uma razoável repercussão na imprensa. Para encerrar, 
cabe, por isso, perguntar por uma possível explicação para o 
acontecido. 
 
Uma tentativa para explicar os festejos 
 
 Nara Simone Roehe (2005) tentou estabelecer uma relação 
entre os festejos do sesquicentenário da imigração alemã no Rio 
Grande do Sul, em 1974, e as relações econômicas do Brasil com a 
Alemanha, naquele momento. Inspirado nesse estudo, cabe levantar 
uma hipótese semelhante para 1956, ainda mais que o 150º 
aniversário efetivamente costuma ser comemorado como “jubilar”, 
mas que, em princípio, é difícil compreender como alguém pudesse 
colocar-se a organizar grandes festejos para comemorar o 132º 
aniversário. Talvez também neste último caso, as relações 
econômicas entre Brasil e Alemanha pudessem ao menos ajudar a 
entender aquilo que ocorreu. 

 
13 Jornais gaúchos teriam noticiado que 70.000 pessoas assistiram ao desfile de carros alegóricos 
[Brasil-Post, São Paulo, n. 300, 25/8/1956, p. 12]. 
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 Juscelino Kubitschek foi eleito presidente da República em 
1955, e viria a assumir em 1º de fevereiro do ano seguinte. Como se 
sabe, na política econômica, seu programa incluía a atração de 
capitais externos para o Brasil. Mesmo antes de assumir a 
presidência – mas já eleito –, fez duas viagens ao exterior, uma aos 
EUA, outra à Europa, esta incluindo a Alemanha. Mesmo que a visita 
fosse muito breve, a Revista do Globo (n. 657, 11-24/2/1956, p. 38-
45), anunciou que “os alemães foram objetivos”, “excepcionalmente 
interessados em investir capitais no Brasil”, “propuseram-lhe 
negócios fabulosos”. Já no distanciamento histórico, Moniz Bandeira 
(1994, p. 113) fez referências entusiásticas à visita: “No entanto, 
apesar da escassez de tempo, excepcional homenagem lhe foi, em 
Bonn, prestada. Pela primeira vez, o presidente da RFA, Theodor 
Heuss, recebeu para um pequeno almoço (Frühstück), ao meio dia, 
um visitante que chefe de Estado ainda não se tornara”. Autoridades 
e empresários alemães esperavam que JK “nova fase no 
relacionamento entre os dois países deveria inaugurar”. Ele, por sua 
vez, teria declarado que “um dia após sua posse como presidente da 
República, as relações do Brasil com a RFA tomariam forma 
diferente, e acentuou que, como valiosos colaboradores e amigos, 
aceitaria os que lá tecnologia e capitais investir quisessem”.14 
 Há indícios de que nessa tentativa de aproximação entre os 
dois países ambos os lados tivessem incluído a “carta” presença de 
alemães e descendentes no Brasil nas conversações. Em sua fala, 
além de destacar que foi durante o governo de JK como governador 
de Minas Gerais que se instalou uma grande indústria siderúrgica 
alemã em Belo Horizonte, Heuss destacou que possuía conhecidos 
no Rio de Janeiro, em São Paulo, Porto Alegre e Blumenau, os quais, 
sempre que vinham à Alemanha, o visitavam. Por isso, ao lado da 
colaboração econômica, “desejamos também firmar e aprofundar o 

 
14 A respeito das relações econômicas entre RFA e Brasil, durante o período Kubitschek, cf. OLIVEIRA, 
2005, p. 99-146. 
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elo cultural”.15 JK, por seu lado, teria declarado em conversa 
informal, na Alemanha, que apesar de sua família paterna ser da 
Áustria, seu pai era conhecido como “João alemão”; e em seu 
discurso de resposta a Heuss disse: “Muitos filhos da Alemanha 
vieram até nós, no passado, e se transformaram em frutíferos e 
exemplares cidadãos de meu país”.16 
 Mesmo que JK não tenha comparecido às festividades do 25 
de julho em São Leopoldo, a iniciativa de Paulo Couto pode ter tido 
a ver com essas referências elogiosas à imigração alemã – pois, 
mesmo não sendo do PSD, partido do presidente, seu partido, o PTB, 
participava da coligação que governava o país, naquele momento. 
Algumas ações de JK, já após os festejos de julho, indicam que suas 
referências sobre imigração alemã não tinham sido circunstanciais 
e momentâneas. Assim, a Brasil-Post, n. 303, de 15 de setembro, 
noticiou, em sua primeira página, que, em discurso alusivo ao 
centenário de Ribeirão Preto (SP), destacou a importância da 
imigração para o Brasil, lembrando seus inícios, em 1824, com 
alemães, lá em São Leopoldo. Por essa mesma época, em 30 de 
agosto, também foi assinado o decreto n. 39.869, que “dispõe sobre 
a libertação dos bens e direitos pertencentes a pessoas físicas e 
jurídicas alemãs e dá outras providências”. Essa era uma questão 
pendente, desde a guerra. Com a entrada do Brasil na guerra, em 
1942, haviam sido confiscados os bens dos “súditos do Eixo”. Em 
relação a italianos e japoneses, havia sido emitida uma legislação 
logo ao final do conflito, mas em relação a alemães houvera uma 
primeira tentativa só em 1950, a qual, porém, fora muito criticada, 
por ter sido apenas parcial. 
 Infelizmente, por falta de espaço disponível, uma segunda 
hipótese terá de ser remetida a uma breve nota de rodapé.17 Mas 

 
15 Brasil-Post, São Paulo, n. 272, 11/2/1956, p. 7. 
16 Respectivamente, Brasil-Post, São Paulo, n. 271, 4/2/1956, p. 16; e Brasil-Post, São Paulo, n. 272, 
11/2/1956, p. 7. 
17 Em 1955, Leonel Brizola, do PTB, como Paulo Couto, elegeu-se prefeito de Porto Alegre. É possível 
que já neste momento estivesse “tramando” sua candidatura a governador do estado, em 1958, e para 
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aquela que acaba de ser exposta, mais uma vez, demonstra a 
correção daqueles estudiosos da imigração alemã que alertaram 
para a frequente valorização exagerada de “germanismo” e 
correlatos, como se as manifestações idealistas de um grupelho 
tivessem o poder demiúrgico de forjar uma realidade histórica 
abrangente. Para entender a história das regiões de colonização 
alemã, deve-se recorrer, em primeiro lugar e sobretudo, a variáveis 
universais, como interesses, que, sim, eventualmente, podem ser 
ideais, mas, em especial os materiais, como se faz em qualquer 
estudo histórico sério. 
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