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Para a compreensão da formação cultural da região da Serra dos Tapes, que compõe a 

conhecida “colônia”, faz-se necessário estudar o mosaico cultural resultante da 

instalação de colônias rurais de imigrantes europeus. Na segunda metade do século 

dezenove, desenvolveu-se um movimento sistemático de criação de colônias 

imigratórias na região da Serra dos Tapes, diversamente do movimento urbano, que 

ocorria de forma espontânea. Na geografia política atual, a zona colonial situada sobre 

a Serra dos Tapes distribui-se entre os municípios de São Lourenço do Sul, Turuçu, 

Pelotas, Arroio do Padre, Canguçu, Capão do Leão e Morro Redondo.  

No século dezenove, o modelo econômico predominante na região baseava-se nas 

estâncias e charqueadas que compunham o conjunto da atividade saladeiril, que 

trouxe muita riqueza à área meridional do estado e impulsionou a industrialização do 

Rio Grande do Sul, concentrada em Pelotas e Rio Grande. Este ciclo econômico 

desenvolveu-se sobejamente em amplas propriedades, situadas, no caso de Pelotas, 

sobretudo na zona da planície costeira, de modo que as terras da região serrana 

possuíam um caráter secundário e por ventura complementar. Era comum que os 

charqueadores fossem proprietários de uma data de mata na Serra dos Tapes, para 

onde seus escravos se deslocavam durante a entressafra, com a finalidade de obter 

lenha e, fortuitamente, desenvolverem o plantio de roças e pomares.  

Nesta época, a Serra dos Tapes, com seu relevo escarpado e ainda pouco desbravada, 

servia também de esconderijo para escravos fugidios, oferecendo a estes a 

oportunidade de liberdade e ruptura com a realidade de maus tratos a que eram 

submetidos. Além disto, anteriormente ao processo colonizador, a região havia sido 

território de intensa ocupação indígena, associada arqueologicamente à tradição tupi-

guarani, localmente identificada, de acordo com as fontes etno-históricas, à presença 

de índios denominados tapes. A memória destas ocupações pregressas ficou registrada 

na toponímia (arroio Quilombo, serro do Quinongongo, Serra dos Tapes), assim como 

na denominação administrativa (Distrito do Quilombo). 
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Em meados do século, com a retomada do desenvolvimento econômico que se seguiu 

ao fim da Revolução Farroupilha, surgiu uma nova frente de investimentos: a criação 

de colônias por particulares. Em 1849, foi criada a Associação Auxiliadora da 

Colonização, baseada em capital de empresários da região, que tinha como objetivo a 

criação das colônias, que surgiram em grande número. Entre as primeiras colônias 

criadas em Pelotas, destacaram-se a Dom Pedro II (1849), Nova Cambridge (1850) e a 

colônia de Monte Bonito (1850), as duas primeiras formadas por colonos ingleses 

(entre os quais alguns provindos do País de Gales), a última por irlandeses e a primeira 

leva de alemães prussianos.1 O grande impulso, porém, foi dado em 1858, pela criação 

da Colônia Rheingantz, na região da atual São Lourenço, que na época fazia parte do 

território de Pelotas. Tratava-se de uma imigração de língua alemã, porém com forte 

presença da etnia pomerana, cuja presença é um diferencial da composição étnica da 

zona colonial da Serra dos Tapes.  

Em 18 de Janeiro de 1858, o empresário renano Jacob Rheingantz, em sociedade com 

o Sr. José Antônio de Oliveira Guimarães, iniciou a colonização da Serra, trazendo da 

Europa colonos alemães e pomeranos, a fim de ocupar as terras por eles adquiridas. 

Na região, prevaleceu o modelo da colonização baseado no empreendimento 

particular, predominando o componente étnico de origem alemã. 

A partir do núcleo inicial, situado próximo ao Boqueirão, em São Lourenço, 

descendentes de alemães e pomeranos espalharam-se pelo interior do município de 

Canguçu e pela zona serrana do município de Pelotas, instalando a economia colonial, 

baseada nos minifúndios policultores, numa ampla fatia da encosta do Planalto Sul Rio-

grandense. O solo da região mostrou-se, desde o início, apto à fruticultura. Em Pelotas, 

os pomeranos ocuparam sobretudo o distrito de Santa Silvana (6º), e parte dos 

distritos de Cerrito Alegre (3º) e Triunfo (4º).  

 As exceções, quanto à natureza do empreendimento, foram a Colônia Maciel, de etnia 

italiana, e a Colônia Municipal, com predominância alemã, apesar de ter uma 

composição étnica mista, com presença de descendentes de italianos e franceses. A 

primeira é a única colônia imperial na região: em 1881 e 1882, o Governo Provincial 

                                            
1
 BETEMPS, Leandro. Vinhos e Doces ao Som da Marselhesa. Um Estudo sobre os 120 Anos da Tradição 

Francesa na Colônia Santo Antônio em Pelotas – RS. Coleção História e Etnias, volume 6, Pelotas: 
EDUCAT, 2003, p. 35.  
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criou em Pelotas os núcleos coloniais Accioli, Affonso Penna e Maciel, apenas a última 

tendo vingado, a qual recebeu os primeiros imigrantes em 1883 ou 1884. A segunda 

tem como peculiaridade ser um empreendimento municipal, administrado pela 

Câmara Municipal, único caso conhecido no estado.  

A colônia francesa em Pelotas, formada no início da década de 1880, teve seu marco 

zero na Colônia Santo Antônio, onde existe hoje um obelisco, instalado na 

comemoração do cinqüentenário da colônia, época de bastante pujança local, dada a 

força que tinham, na região, a fabricação do vinho. Atualmente, a colônia francesa 

ocupa destacadamente as localidades da Vila Nova e Bacchini.  

O processo de ocupação da Serra dos Tapes denota peculiaridades quanto à 

diversidade de grupos étnicos que contribuíram a sua estruturação. A paisagem 

cultural desta região resulta de um mosaico étnico, composto a partir das memórias e 

tradições destes grupos, que constantemente sofreram processos de renovação e 

acomodação, em um permanente processo de diálogos culturais, travados entre as 

etnias do espaço colonial (italianos, alemães, pomeranos, franceses), bem como com o 

componente afro e luso-brasileiro. As interações entre estes diversos grupos, 

estratégias para perpetuar seus costumes e tradições, bem como apropriações 

empreendidas, são ainda pouco exploradas, embora despertem gradativamente maior 

interesse da comunidade científica. Nos últimos anos, tem havido grande empenho 

entre estudantes e pesquisadores da Universidade Federal de Pelotas em descortinar 

este cenário de grande riqueza cultural. 

Neste sentido, nosso painel pretende, em perspectiva multidisciplinar, apresentar ao 

público, e ao mesmo tempo colocar em diálogo, algumas perspectivas interpretativas 

destas paisagens culturais marcadas pelas identidades étnicas: dialogarão aqui 

conhecimentos e olhares advindos da História, da Arquitetura, da Antropologia, da 

Museologia e da Arqueologia. 
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Resumo 

O presente artigo tem como objetivo abordar como o conceito de diversidade assume 
contornos no Circuito de Museus Étnicos da Serra dos Tapes, analisando o caso específico do 
Museu Etnográfico da Colônia Maciel, dedicado à memória dos descendentes dos imigrantes 
italianos que criaram esta colônia na década de 1880. Após historiar a formação multiétnica da 
Serra dos Tapes, caracterizam-se as formas e os princípios de musealização do patrimônio 
étnico, sob o anátema da diversidade cultural. Além de enxergar a singularidade étnica, o 
museu propõe-se incorporar o conceito de diversidade na organização do espaço expográfico, 
bem como das narrativas museais. A diversidade deve se fazer presente nas linguagens, nas 
fontes históricas e nos suportes de memória, procurando incorporar de forma equilibrada e 
interativa os domínios da materialidade, da oralidade e da visualidade.  
 
Palavras-Chave: Diversidade, museu, etnia. 

 

A formação multiétnica da Serra dos Tapes em Pelotas 

A formação cultural da cidade de Pelotas possui um caráter bastante plural do ponto de vista 

das etnias. Como resultado, podemos afirmar que a cidade possui, hoje, entre as expressões 

de seu patrimônio cultural, um patrimônio étnico bastante diversificado. 

A história da composição étnica da cidade e seu território, nos seus dois séculos de história, 

permitem-nos caracterizá-la como um mosaico étnico. Este mosaico assume morfologia 

bastante peculiar na paisagem cultural da Serra dos Tapes. Estas características colocam 

desafios bastante interessantes para a gestão da memória e do patrimônio focadas no 

patrimônio étnico. Com esta preocupação, propusemos um projeto museológico amplo do 

ponto de vista cultural e territorial: o circuito de museus étnicos, envolvendo professores, 

estudantes e técnicos de diferentes cursos do Instituto de Ciências Humanas da UFPEL, 

nomeadamente os cursos de História, Museologia e Conservação e Restauro. 

A diversidade étnica do espaço da Serra dos Tapes pode ser observada por meio do 

estabelecimento de uma cartografia étnica da região. 
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Fig. 01 - Mapa apontando o território atual de Pelotas e seu território do século dezenove, que hoje 

compreende os municípios do Capão do Leão, Morro Redondo, Arroio do Padre, Turuçu e São Lourenço 
Fonte: Elaborado por KMS/2010.

1
 

 

Se considerarmos o território do município de Pelotas na segunda metade do século dezenove, 

apogeu do movimento de criação de colônias rurais de imigrantes (processo iniciado em 

Pelotas em 1849), constataremos que incluía uma faixa territorial extremamente ampla na 

região da Serra dos Tapes, a qual abrangia ás áreas elevadas dos atuais municípios de Pelotas, 

Morro Redondo, Capão do Leão, Arroio do Padre, Turuçu e São Lourenço. Quando foi criada a 

Colônia Rheingantz em São Lourenço, em 1858, colônia responsável por impulsionar o 

movimento de ocupação da Serra dos Tapes por colonos alemães e pomeranos, esta se 

situava, administrativamente, em Pelotas. Posteriormente, a partir da década de 1830, 

somaram-se a estes colonos de origem italiana e francesa. 

                                            
1
 Bases cartográficas a partir da  divisão terrirorial de 2007 do IBGE. Divisão distrital a partir das leis 

municipais obtidas no site da Prefeitura Municipal de Pelotas. Retrospectiva territorial a partir de 
informações do site da Fundação Econômica e Estatística/RS. 
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Fig. 02 - Mapa indicando as presenças étnicas nos distritos de Pelotas 
Fonte: Projeto INRC – Doces tradicionais de Pelotas 

 

A geografia étnica da Serra dos Tapes, como podemos observar no mapa político acima, 

indicando os nove distritos atuais de Pelotas e parte do território dos municípios adjacentes 

que possuam formação étnica semelhante (Morro Redondo, Canguçu, Arroio do Padre, São 

Lourenço e Turuçu), pode ser fraccionada em regiões com maior ou menor influência dos 

distintos grupos étnicos. O mapa indica a localização em que se distribuíram os grupos étnicos 

(pomerano, francês, italiano, alemão, luso-brasileiro, africano e sírio-libanês), apontando ainda 

a condição desta ocupação na sua relação com as demais etnias (ocupação predominante, 

média e pequena). 

Indicamos a predominância do componente pomerano na porção do território que faz 

fronteira com São Lourenço (distritos de Santa Silvana e Triunfo e município do Arroio do 

Padre). Por outro lado, o colono italiano espalhou-se sobretudo pelo distrito do Rincão da 

Cruz, onde se situa a Vila Maciel, núcleo urbano atual derivado da antiga Colônia Maciel, que 

recebeu seus primeiros imigrantes em 1883.  Os descendentes destes colonos de origem 

italiana espalharam-se por áreas lindeiras localizadas nos municípios de Morro Redondo e 

Canguçu (por exemplo, as localidades de Comunidade São José e Coxilha dos Campos). Os 
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colonos franceses, por sua vez, se concentraram no 7º distrito, chamado distrito do Quilombo, 

instalando-se inicialmente na antiga Colônia Santo Antônio (hoje conhecida como Colônia 

Francesa) e ocupando posteriormente as localidades do Bacchini e da Vila Nova. 

De forma aproximativa, podemos apontar as manchas de predominância de grupos étnicos 

nos diferentes territórios do município. As chamadas manchas étnicas podem ser observadas 

no mapa abaixo. 

 

 

Fig. 03 - Mapa de Pelotas apontando as manchas étnicas, que apontando as etnias 

predominantes nas diferentes regiões do município. 

Fonte: Projeto INRC – Doces tradicionais de Pelotas 

 

Estas regiões podem ser percebidas como paisagens culturais marcadas por tradições étnicas 

singulares, que influenciam a relação com o espaço natural e construído, com os objetos, as 

relações cotidianas entre as pessoas e inúmeros traços culturais, como a gastronomia. Por 

exemplo, podemos afirmar que o território urbano e das áreas situadas na planície costeira, 

formado sob a influência predominante do elemento luso-brasileiro, constitui região de 

influência da tradição doceira de origem portuguesa, denominada de tradição de doces finos; 

por outro lado, as áreas serranas de influência alemã, pomerana, francesa e italiana estão 
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relacionadas à tradição dos doces coloniais, também conhecidos como doces de fruta, doces 

de tacho e doces de safra.   

Contudo, conforme as influências étnicas, estas regiões apresentam especialidades na cultura 

doceira e fruticultora. Os franceses e italianos tiveram papel decisivo na implantação da 

tradição dos doces de conserva. Já as passas de frutas, como a passa de pêssego, 

desenvolveram-se precipuamente na pequena área verde situada entre os municípios de 

Pelotas e Morro Redondo, nas localidades de Colônia Santo Amor e Açoita Cavalo. Os 

pomeranos, além de tradição de doces de tacho, como as Schmier e geléias, destacaram-se na 

produção de biscoitos e cucas. É evidente que o saber fazer associados a estes diferentes 

produtos da doçaria pelotense implicam expressões singulares no que tange à cultura 

material, às paisagens, às tradições étnicas e às memórias. Portanto, nos encontramos em um 

cenário de diversidade cultural enraizada no patrimônio multiétnico local.  

 

A musealização do patrimônio étnico da Serra dos Tapes sob o anátema da diversidade 

cultural 

O Circuito dos Museus Étnicos tem como meta não somente dar visibilidade às diferentes 

tradições étnicas, apresentando-as arraigadas em seus territórios, mas sobretudo apresentar a 

diversidade, interna e externa, destas tradições. Trata-se então de um projeto museológico 

que visa a valorizar a memória das etnias formadoras do espaço colonial em Pelotas, 

destacando ao mesmo tempo as particularidades culturais de cada grupo e as relações inter-

étnicas. 

Atualmente, o Circuito compõem-se dos seguintes museus, em funcionamento ou em 

processo de instalação: 

� Museu Etnográfico da Colônia Maciel (2006) 

� Museu Gruppelli (1998 / 2008) 

� Museu e Espaço Cultural da Etnia Francesa (2009) 

� Museu do Morro Redondo (instalação prevista para 2010) 

O Museu Etnográfico da Colônia Maciel, dedicado à memória dos ítalo-descendentes fixados 

na região desde a década de 1880, tem como objetivo funcionar, ao mesmo tempo, como um 

ancoradouro da memória da etnia italiana na zona rural de Pelotas e como um espaço de 

interpretação das paisagens culturais e tradições étnicas italianas ou mistas (resultante do 

contato com outros grupos).  

No entanto, o compromisso da proposta museológica com o conceito de diversidade cultural é 

mais radical. Além de enxergar a singularidade étnica, o museu propõe-se incorporar o 
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conceito de diversidade na organização do espaço expográfico, bem como das narrativas 

museais.  

A diversidade, portanto, deve se fazer presente nas linguagens, nas fontes históricas e nos 

suportes de memória, procurando incorporar de forma equilibrada e interativa os domínios da 

materialidade, da oralidade e da visualidade.  

Um dos pressupostos que alimenta este procedimento é de que a visão êmica propiciada pela 

construção de narrativas sobre o passado, sustentadas no uso de fontes de natureza variada, 

enseja uma interpretação mais multifacetada da memória.  Ou seja, a diversidade deve ser 

vista não somente na presença de diferentes grupos étnicos, mas inclusive no processo de 

construção e musealização das narrativas memoriais, fazendo interagir os registros materiais, 

orais e visuais. 

Tomemos como exemplo o universo feminino da cozinha. É uma temática bastante 

representada entre os objetos que compõem o acervo do museu, ao mesmo tempo em que é 

um tema com relação ao qual possuímos muitas referências. 

No setor expográfico referente à casa, o museu apresenta um nicho que aborda o universo da 

cozinha, por meio de uma série de objetos. Trata-se do um dos pontos, do espaço de 

exposição, em que ocorre a maior concentração de objetos, o que reproduz, de certo modo, o 

espírito de ocupação de espaço da cozinha colonial, sempre prenhe de objetos, em oposição 

ao modelo clean urbano. 

 

 

Fig. 04 - Espaço expositivo do museu. Setor: temática A casa. Nicho: cozinha. 

Fonte: Acervo do Museu Etnográfico da Colônia Maciel, 2008. 
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Na imagem acima, podemos visualizar este setor, com inúmeras panelas de ferro, 

desnatadeira, moedor de café, potes de barro, rolo, entre outros utensílios.  

Nosso acervo de História oral acrescenta memórias do espaço da cozinha, que permitem 

incrementar a imagem que nos proporcionam estes objetos, possibilitando inclusive ajuntar 

uma perspectiva subjetiva a estes objetos. Um exemplo é a narrativa da Sra. Irene Casarin 

Scaglione (2000): 

 
(...) cozinha lá em casa, me lembro, era separada da casa. O fogão era como se 
fosse um monte: na beirada era a parede montada de pedra, com terra dentro; 
em cima, era feito de barro. Naquele tempo, a panela fervendo, ali, 

pendurada, por um gancho, num pau suspenso no alto... eu me lembro de 

quando nós éramos pequenos, Mãe de Deus! Quanta fome. Mamãe nos dava 
polenta e mandava nós comermos com uva porque não tinha nada. Ninguém 
sabe o que era aquela miséria. Agora pra mim, tudo é bom, porque eu gosto 
de tudo. Lembro o que nós passamos.   
 

Nesta narrativa, gostaria de destacar a referência (grifada) ao costume de se suspender uma 

panela sobre o fogo, panela que ali ficava fervendo. Passadas quase oito décadas, a imagem 

mental que reportava dona Irene à cozinha de sua infância, ao aconchego da família, estava 

ligada aos odores e ao domínio que esta panela suspensa exercia sobre a cena. Esta panela fica 

suspensa em um apetrecho denominado trempe. Parece-nos que trempe dava conta de todo o 

conjunto: o mecanismo de suspensão e a própria panela. A fotografia apresentada acima, 

representando o setor expográfico da cozinha, coloca em destaque a trempe doada ao museu, 

preservando sua posição suspensa. 

 

 

Fig. 05 - Espaço expositivo do Museu. Setor: temática A casa. Nicho: cozinha. Detalhe: trempe 
suspensa. 

Fonte: Acervo do Museu Etnográfico da Colônia Maciel, 2008. 
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A busca da incorporação de narrativas museográficas que nos reportassem aos conteúdos de 

memória do passado da colônia italiana da Serra dos Tapes determinou que, já em nossos 

procedimentos de campo, na fase de coleta de acervo e obtenção dos depoimentos orais, 

atentássemos para ações ao mesmo tempo específicas e interligadas voltadas aos três tipos de 

suporte de memória: orais, materiais e visuais. 

 

 

Fig. 06 - José Luis Romano, em sua propriedade, junto à panela de ferro que viria a ser doada 
ao museu. 

Fonte: Acervo do Museu Etnográfico da Colônia Maciel, 2005. 
 

Na verdade, o caminho para se chegar aos registros da oralidade, da materialidade e da 

visualidade foi o mesmo. A partir de mediadores, destacadamente o Pe. Luiz Armindo Capone 

e a família do Sr. João Casarin, podemos visualizar uma rede de pessoas e famílias indicadas 

por possuírem objetos ou fotografias com significação histórica, ou por serem reconhecidas 

como pessoas que potencialmente tinha o que dizer em termos de memórias individuais, 

familiares ou coletivas. Na imagem anterior, vemos o Sr. José Luis Romano, no galpão 

existente junto à sua casa, onde se encontrava a panela de ferro com par alça de suspensão e 

tripé. Trata-se da panela que, na imagem acima do nicho expográfico da cozinha, encontra-se 

exposta sobre o chão, abaixo da trempe. O relato do Sr. José Luis Romano e sua esposa, assim 

como de amigos de juventude, dão conta de que, recentemente, esta panela serviu para 

fazerem saborosos carreteiros, que alimentam saudosas lembranças de alguns anos atrás. 

Mostram-nos assim como alguns objetos que nos reportam aos primeiros anos da colônia, no 

final do século dezenove, estão ainda bastante vivos no cotidiano de adultos de hoje, da faixa 

dos 30 a 50 anos idade, na medida em que receberam novas utilizações pelas gerações que 

sucederam os fundadores da Colônia Maciel. 
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É interessante lembrar que nossa visita ao Sr. Romano deveu-se à informação de que possuiria 

uma importante coleção de fotografias antigas, informação que veio a ser confirmada. Mas, ao 

longo da visita, fomos apresentados a esta panela de ferro, que veio a ser cedida ao museu, 

encontrando-se atualmente exposta. Ao mesmo tempo, a cena do galpão, onde a mesma se 

encontrava, já descartada do uso cotidiano, nos remete a um dos espaços privilegiados por dar 

guarida, quase como um esconderijo, a objetos antigos, que ali ficam resguardados do 

descarte total. 

 

 

Fig. 07 - Entrevista realizada pela equipe do Museu Etnográfico da Colônia Maciel com o Sr. Pedro 
Gruppelli. 

Fonte: Acervo do Museu Etnográfico da Colônia Maciel, 2005. 

 
O registro da oralidade, por meio da História oral, não se dá como meta independente. Busca-

se a articulação destes depoimentos com os espaços, com as coisas, com as imagens. Na 

imagem acima, temos o momento em que o historiador – então aluno bolsista – Daniel Peter 

Victoria recolhia o depoimento do Sr. Pedro Gruppelli, depoimento que tinha como uma de 

suas ênfases a obtenção de dados sobre sua casa de pedra, que pode ser vista atrás dele. Não 

queríamos saber apenas como era esta casa, quem a construiu, mas como eram estas casas, 

como as faziam, como era a vida nelas, até quando foram espaço de vida doméstica, quando 

passaram à função de galpão, por que as preservam, quando e por que transformam-se em 

taperas. Na ocasião, no entanto, os relatos do Sr. Pedro Gruppelli deram vida, ainda, por meio 

de suas memórias, a uma série de objetos que vieram a ser doados ao museu. Percebe-se 

como a situação de aplicação da entrevista de História oral insere-se em um contexto de uma 

quase observação etnográfica das memórias. 
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Fig. 08 - José Luis Romano, e sua esposa, efetuando a identificação de fotografias, que foram 
disponibilizadas ao Museu Etnográfico da Colônia Maciel. 

Fonte: Acervo do Museu Etnográfico da Colônia Maciel, 2005. 
 

A busca dos suportes visuais da memória ocorre, por vezes, por meio de uma forma de uma 

invasão a um tesouro de memórias. É o que vemos na foto acima que registra nossa visita à 

casa do Sr. José Luis Romano, granjeando-nos acesso ao seu acervo familiar de fotografias 

antigas. A maleta aberta sobre a mesa trouxe à tona dezenas de fotografias, cuja identificação 

se dá hoje de forma parcial. Nas palavras de José Luis Romano fica o sentido de perda, da 

recente perda do pai, que identificava com detalhes os personagens e situações de todas as 

fotografias. Com ele, foram boa parte destas recordações, mas muito fica ainda, mesmo que 

de forma mais esparsa, na recordação daqueles que hoje são responsáveis pela conservação 

deste acervo. A equipe do museu procurou, contudo, selecionar imagens e registrar 

informações sobre as mesmas. 

 

 

Fig. 09 - Catarina Ceron, efetuando a identificação de 
fotografias, que foram disponibilizadas ao museu. 

Fonte: Acervo do Museu Etnográfico da Colônia Maciel, 2006. 
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Em certas situações, conseguimos informações detalhadas sobre as fotografias. A sra. Catarina 

Ceron, residente da Comunidade São José (Canguçu) nos traz, com pormenores, dados sobre a 

principal fotografia no sentido de registro da comunidade da Colônia Maciel, ainda com a 

primeira geração de imigrantes em vida. Trata-se de uma foto que já conhecíamos há quase 

cinco anos, quando tivemos a oportunidade de vê-la novamente em posse da família do Sr. 

Jacob Ceron.  

 

 

Fig. 10 - Integrantes de um coral (primeiros imigrantes): 
Parte superior, da esquerda para a direita: Pedro Casarin, Cesare Schiavon, Ângelo Aldrighi, Mateus 

Casarin, Josué Romano, Inocêncio Voltan. 
Parte inferior, da esquerda para a direita: José Zanetti (representando o seu pai Luis Zanetti), (?) 
Schiavon, Modesto celeste Schiavon (mais conhecido com Badesto Schiavon), Ângelo Pegoraro e 

Giacomo Pegoraro. 
Fonte: Acervo do Museu Etnográfico da Colônia Maciel. 

 
Em 2000, ao entrevistarmos a Sra. Gema Voltan, na Vila Maciel, pudemos identificar a maioria 

dos personagens, identificando-os como os fundadores, os patriarcas, da colônia, quatro 

décadas após a criação da colônia, nos anos 1920, já com idade avançada. Contudo, o 

depoimento da Sra. Gema Voltan não nos agregava informações sobre a situação em que esta 

fotografia havia sido feita. Ao conversarmos com a Sra. Catarina Ceron, descobrimos que, na 

verdade, era uma situação especial. Em festividades da comunidade, junto à igreja, estes 

fundadores se reuniam na atividade de cantores, em um coro. Portanto, o fato de em sua 

maioria apresentarem-se em trajes especiais, quase todos eles calçados (apenas um deles 

mantém o tamanco típico do colono), leva-nos a um momento especial, que se quis registrar 

para a posteridade. Por este motivo, várias famílias possuem ou possuíram esta foto. Em 

momento solene, os pais fundadores da colônia reúnem-se, na apresentação festiva do coro, 
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situação que registra para gerações seguintes o sentido de comunidade, de pertença a um 

passado em comum. 

Em nossa abordagem, como se depreende do exposto acima, a musealização da diversidade 

narrativa se dá em três perspectivas: 

• Uma expografia que valorize as diferentes linguagens documentais. 

• Uma proposta temática que ofereça possibilidades diversas de interpretação. 

• Uma pesquisa que estabeleça os diálogos possíveis entre os diferentes suportes de 

memória. 

Podemos exemplificar esta busca da diversidade narrativa na abordagem sobre a produção do 

vinho vista em diferentes suportes de memória. 

Parte do espaço expográfico, no setor referente ao trabalho, está dedicado ao vinho, como se 

pode ver na fotografia abaixo, em que vemos um amassador de uvas, onde se amassava as 

uvas com os pés para retirada do sumo, um coador, que peneirava este sumo antes de ser 

depositado na pipa, uma pipa, onde o líquido fermentava para geração do vinho, e uma 

engarrafadora, usada na comercialização. 

 
Fig. 11 - Espaço expositivo. Setor: temática O Trabalho. Nicho: o vinho. 

Fonte: Acervo do Museu Etnográfico da Colônia Maciel, 2008. 

 
Os testemunhos orais, contudo, são responsáveis por nos apontarem a densidade com que o 

vinho ocupa um lugar na memória social local, como indicador de identidade, daquilo que faz o 

grupo perceber-se como unido por uma origem comum, como portador de uma identidade 

que o diferencia, que o torna singular. 

O depoimento do Sr. Pedro Potenza (2005) reporta-nos a magnitude do vinho na memória da 

fase fundacional:  

 

Era tudo parreira (...) A principal cultura era parreira. 
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A sra. Júlia Schiavon (2005) nos relata o uso do amassador de uvas: 

 

(...) se fazia muito vinho (...) se esmagava a uva e botava numa caixa e apertava 
ela, para fazer (...) naquele tempo era como os pés (...). 

 

 

Fig. 12 - Angelo Ceron em sua adega. 
Original: Acervo particular de Jacob Ceron. 

Fonte: Acervo do Museu Etnog. da Colônia Maciel, 2008 (cópia) 

 
A autenticidade histórica do vinho pode ser testemunhada igualmente pelo registro visual, 

conferindo porém um tom de particularidade. A foto acima, feita pelo fotógrafo Camargo de 

Canguçu, apresenta-nos a adega do Sr. Angelo Ceron, um dos fundadores da Colônia Maciel, já 

em idade avançada, provavelmente no final da década de 1930 ou início da década de 1940, 

sentado, junto às suas pipas. O ambiente da adega é completado pelas garrafas que se 

encontram depositadas sobre o chão ou em uma caixa, no canto inferior esquerdo. Pipas em 

posições e formas distintas retratam uma diversidade funcional da cultura material associada à 

produção do vinho. 

De forma emblemática, o fotógrafo Camargo gerou um registro do Sr. Angelo Ceron 

consumindo vinho, que para nós tem o apelo de um registro identitário. Dada a força de 

expressão desta fotografia, escolhemos a mesma para, a partir dela, confeccionar a logomarca 

do museu, com a devida autorização de seu descendente, o Sr. Jacob Ceron, que conserva este 

tesouro fotográfico consigo. 
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Fig. 13 - Sr. Angelo Ceron degustando vinho. 
Original: Acervo particular de Jcob Ceron. 

Fonte: Acervo do Museu Etnog. da Colônia Maciel, 2008 (cópia). 

 

O testemunho visual pode ser acrescido, de forma complementar, do registro fotoetnográfico, 

que nos reporta continuidades na tradição de produção local de vinho. Na imagem abaixo, 

vemos o Sr. João Casarin, durante a vindima, colhendo uva, no verão de 2006, no mesmo 

parreiral cultivado por seu avô. Estas parreiras merecem até hoje atenção sua, pois dali se 

obtém parte significativa da uva para o vinho que produz, fazendo ainda uso das pipas em 

madeira, apesar da tendência de substituição das mesmas por pipas em inox – ou até mesmo 

bambonas plásticas!  

 

 

Fig. 14 - Sr João Casarin na colheita da uva, em sua propriedade, na Vila Maciel. 
Fonte: Acervo do Museu Etnográfico da Colônia Maciel, 2006. 

 
A fotoetnografia vale aqui como precioso registro da preservação deste saber fazer, do ofício 

do tanoeiro. Outrora, a técnica para construção de uma pipa de madeira era corrente na 
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região. Hoje, somente o Sr. Casarin dedica-se a ela. Apesar de alguns poucos terem ainda 

conhecimento para de fabricá-las, progressivamente abandonaram-nas em favor das pipas de 

inox, seguindo recomendações de órgãos oficiais, que têm como prejuízo cultural o abandono 

das técnicas tradicionais. 

 

 

Fig. 15 - Sr. João Casarin fabricando uma pipa de madeira para armazenagem de vinho. 
Fonte: Acervo do Museu Etnográfico da Colônia Maciel, 2008. 

 
Acreditamos que com o registro fotoetnográfico deste patrimônio imaterial, o saber fazer do 

tanoeiro – no caso o Sr. João Carasin – sirva como desfecho para concluirmos esta 

apresentação sobre a incorporação de perspectivas de diversidade narrativa no trato da 

memória no Museu Etnográfico da Colônia Maciel, em várias instâncias: opções de linguagem, 

suportes de memória, articulações dos testemunhos na constituição e musealização das 

narrativas, geração de uma compreensão êmica do passado.  

Deste modo, vemos que o patrimônio étnico, naquilo que comporta da diversidade cultural da 

humanidade – no plano global ou local – não nos remete somente à diversidade de tradições 

culturais. Para efeito de musealização e de compreensão da diversidade que lhe é intrínseca, é 

necessário que o compromisso com a diversidade seja levado a outros domínios, sobretudo o 

domínio epistemológico: a necessidade de construir narrativas com base em suportes de 

memória de natureza diversa, expressos por linguagens diversas; e a necessidade ainda, de 

receberem um tratamento expográfico que faça estas linguagens distintas ocuparem espaço, 

adquirirem visibilidade e interagirem, permitindo compor um cenário aberto de possíveis 

interpretações.  
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O vinho e a italianidade na Vila Maciel
1
 

Daniel Peter Victoria 

 

 

Resumo 

Durante o trabalho de pesquisa desenvolvido na implementação do Museu Etnográfico da 
colônia Maciel, em Pelotas/RS, uma dúvida importante acabou surgindo: Como esses italianos 
mantiveram sua identidade cultural preservada até os dias de hoje? Conforme o estudo sobre 
esse fenômeno ia avançando, importantes elementos foram sendo registrados e incorporados 
à pesquisa, de forma a possibilitarem a reunião de algumas idéias nesse texto. Elementos 
como a língua, a agricultura, as festas e, obviamente, a vitivinicultura, são abordados de forma 
a tentar criar uma rede de hipóteses que leve a identificar nessa colônia um foco de 
‘resistência’ étnica peculiar no Rio Grande do Sul. Esse trabalho procura antes de tudo lançar 
luz sobre o tema da imigração italiana no sul do estado, ainda carente de bibliografia. 
 

Palavras-chave: Imigração, italianos, vinho. 

 

Introdução 

Numa época em que a globalização torna as identidades nacionais, e conseqüentemente 

culturais, homogêneas, alguns povoados surgem como se fossem um foco de “resistência” 

identitária, preservando uma memória coletiva e características culturais bastante marcantes. 

Um desses lugares é a colônia Maciel, em Pelotas, no extremo sul do Brasil. Ali permanece, 

embora não sem notadas contribuições da cultura brasileira, uma italianidade que salta aos 

olhos de quem por ali passa. Talvez o que mais surpreenda quando chegamos naquele local é 

que imediatamente sabemos se tratar de uma colônia italiana, mas a medida que sentimos ali 

a falta de elementos de fácil identificação, como os jogos tradicionais e a língua, passamos a 

nos perguntar o que afinal torna os habitantes desse espaço ‘italianos’? Essa relação 

aparentemente paradoxal é que motivou um estudo mais apurado sobre as relações 

mnemônicas coletivas daquela região. De seu surgimento como espaço de italianos até os dias 

atuais, a construção identitária desses cidadãos é alvo desse trabalho. 

O ano de 1875 marca o início da chegada em número significativo de imigrantes italianos 

subvencionados pelo governo central. Mas é sabido que muito antes dessa data já existiam em 

território gaúcho muitos imigrantes, em sua maioria urbanos. Na metade sul do estado não foi 

                                            
1
 Artigo adaptado a partir do trabalho de conclusão do curso de Licenciatura em História da UFPEL, 

intitulado O vinho e a italianidade: um estudo sobre identidade na colônia Maciel em Pelotas/RS, 
apresentado em dezembro de 2009, sob a orientação do prof. Dr. Fábio Vergara Cerqueira. 
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diferente. Existe registro de imigrantes desempenhando diversas funções na região de Pelotas 

ainda nos anos 1820. Os registros de internação da Santa Casa de Misericórdia de Pelotas 

apontam para 87 internações de italianos entre os anos 1851-1875, número que cresce para 

2.159 entre os anos de 1876-1900. (DOS ANJOS: 2000, p. 27) 

Esses italianos não tinham ligação com o campo, sendo na maioria comerciantes ou 

profissionais liberais. A chegada de italianos para ocuparem colônias rurais acontece em um 

contexto bem específico. 

A indústria do charque, iniciada de forma organizada na região de Pelotas por volta de 1780, 

ganhou grande força em meados do século XIX. Dessa forma, praticamente toda a mão-de-

obra escrava era aplicada em sua produção, o que comprometia o cultivo de gêneros 

alimentícios. A saída encontrada pelos estancieiros foi a exploração econômica da serra dos 

Tapes (Peixoto: 2003, p. 10) primeiramente com alguns escravos extraindo madeira e 

cultivando alguns gêneros agrícolas de primeira necessidade. Com a Lei Eusébio de Queiróz, 

de1850, que proibia o tráfico de escravos no Brasil, toda a mão-de-obra escravagista foi 

utilizada na empresa charqueadora, o que levou também a metade sul do RS a dedicar-se a 

formação de colônias de imigrantes para abastecer o mercado interno com produtos agrícolas. 

A imigração alemã deu conta inicialmente dessa nova empreitada. Porém, os problemas 

enfrentados pela colonização alemã2 levaram à proibição da emigração alemã para o Brasil, em 

1859. Essa coincidência de datas levou o governo brasileiro a investir em maior escala no 

imigrante italiano, para levar adiante o já citado processo de branqueamento da população. 

Criaram-se, então, as três primeiras colônias entre os municípios de Pelotas e Canguçu: Acioli, 

Afonso Pena e Maciel.  

A colônia Maciel, de maior destaque, dividia-se em três núcleos, com as seguintes 

características, segundo Luciana Peixoto (2003): 

 

1º núcleo: composto por 50 lotes rústicos e 31 urbanos, sendo que 2 destes 
lotes foram reservados para o cemitério e a escola e, posteriormente um deles 
foi dado ao vigário de Canguçu para a construção da Igreja. Área total de 
13.840.744 m2 
2º núcleo: composto por 7 lotes rústicos. Área total de 2.677.285 m2. 
3º núcleo: composto por 8 lotes rústicos. Área total de 2.046.819 m2. 
 

As primeiras famílias de imigrantes chegaram à Maciel em 1885. Da mesma forma como 

procedeu em outras regiões, o governo pagava pela hospedagem no barracón, bem como pelo 

                                            
2 Entre os principais problemas levantados pelo governo alemão estavam: as condições 
precárias das viagens, que chegavam a durar quatro meses, as dificuldades de adaptação ao 
clima e ao idioma e o isolamento das colônias. 
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translado no Brasil e alimentação. Depois, os imigrantes recebiam um lote de terra que 

poderiam pagar em até cinco anos. 

Diferentemente das colônias da serra, onde o progresso gerado pela imigração gerou os 

centros urbanos, na metade sul a cidade e seu desenvolvimento econômico geraram as 

colônias. Por outro lado, também aqui os italianos encontraram uma rede de comércio já 

montada pelos alemães, embora em menor escala, se compararmos com as outras quatro 

colônias gaúchas. 

É oportuno que se diga que as terras demarcadas na referidas colônias foram assim feitas pelo 

governo imperial através de decreto e as primeiras famílias foram atraídas e subvencionadas. 

Ou seja, não há como não dizer que essa efetivamente é a 5ª colônia italiana no Rio Grande do 

Sul. Pretendo retomar esse tema em um estudo mais apropriado e aprofundado em outra 

ocasião. 

As características econômicas e as dificuldades enfrentadas pelos primeiros imigrantes 

chegados à Maciel serão o tema do próximo capítulo, através dos relatos de seus 

descendentes e materiais coletados pela equipe de pesquisa do Museu Etnográfico da Colônia 

Maciel. 

Cabe ressaltar que esses primeiros imigrantes não possuíam uma consciência de identidade 

cultural italiana, tendo em vista que a Itália havia completado sua unificação muito 

recentemente, em 1870. E é justamente esse aspecto que importa nesse trabalho: qual a 

importância da produção artesanal vinícola para a afirmação identitária do imigrante italiano 

ao chegar em Pelotas? De que forma o modus vivendi influenciou para que a cultura brasileira 

não absorvesse esses italianos completamente? 

São justamente esses aspectos que esse trabalho pretende abordar nas próximas páginas. Para 

isso, dividiremos o estudo em aspectos que foram julgados relevantes para responder as 

questões levantadas acima. 

 

A língua 

Sabemos que os descendentes desses italianos ainda hoje se referem a si próprios como 

“italianos”, e não como brasileiros. Portanto, de alguma forma se deu a construção da 

identidade étnica. As únicas coisas que esses imigrantes trouxeram da pátria-mãe foram a 

língua e os costumes do campo. No primeiro caso, não é a língua italiana, mas dialetos como o 

mantuan e o veneto, como nos mostra, por exemplo, o depoimento de Cesário Zanetti: 
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Tinha o dialeto mantuan que não se compreendia uma palavra. É italiano, mas 
é outra língua. Falavam tão ligeiro, que ninguém entendia quase nada 
[...](Cesario Zanetti, 20/05/2000) 
 

E ainda o importante depoimento de Irene Scaglione: 

 

Só os italianos, mesmo os da minha linguagem, que falavam veneto. Aqui tinha 
só uma casa em que falavam a minha linguagem, a do falecido Demétrio 
Schiavon. Os outros tinham um dialeto de falar. A família do meu marido, os 
Scaglione, não era, não falavam o veneto, falavam o mantuan, de Mantua. Eu 
não me entendia com o falecido meu marido, então falávamos em português. 
(Irene Scaglione, 20/05/2000) 
 

Dessa forma, fica facilmente compreensível que a língua seria um empecilho para que esses 

imigrantes se estabelecessem como grupo étnico. Tornou-se muito mais fácil aprender 

português, que permitia que eles se comunicassem entre eles e com os habitantes das novas 

terras. Se dependesse da língua, portanto, não se estabeleceria entre aquele grupo a 

“italianidade”, pois pela língua se tornariam brasileiros. No entanto, não foi isso que 

aconteceu, e até hoje em dia, eles se consideram italianos. 

 

Ora... Ele não podia falar naquela época, mas não, ele não continuou mais, 
com os outros estranhos ele falava, mas com nós não, eu até me queixo, sou 
italiano e não sei falar. (João Grupelli, 04/08/2005) 
 

Esse relato é de fundamental importância, tendo em vista que ele se auto-denomina italiano, e 

não brasileiro. Nos anais do projeto de construção de um museu etnográfico na região, já 

podemos notar a preocupação dos pesquisadores, entre os quais me incluo, da preservação 

dessa raiz histórica, um resgate e, principalmente, um baluarte dessa italianidade presente 

entre os moradores da Maciel. Cerqueira (2007) identificou essa raiz de memória coletiva e 

ressaltou:  

 

A memória dos ítalo-descendentes da Vila Maciel é um dos endereços, em 
nosso planeta, da diversidade cultural. Em nossos planos, o desígnio do museu 
da Maciel seria, prestando homenagem à herança cultural dos imigrantes 
provindos da Itália no século XIX, criar um espaço de preservação e divulgação 
desta particularidade cultural, a ítalo- descendência, que alimenta 
distintivamente a identidade deste grupo étnico, em contraste com o rótulo 
étnico-cultural atribuído, pela historiografia rio-grandense predominante, à 
porção meridional do estado, vista como contexto geográfico marcado 
precipuamente pela afro-luso-brasilianidade.3 
 

                                            
3 CERQUEIRA, F. V. ; PEIXOTO, L. S. ; GEHRKE, C. . Museu e identidade: o projeto da Colônia 
Maciel (Pelotas, RS). In: 4to. Foro Latinoamericano: Memoria e Identidad, 2008, Montevidéu. 



 
Anais do IV SIMP: Memória, patrimônio e tradição 
 

895

Fica claro, através dos argumentos expostos, que há um elo entre essas pessoas que as faz se 

perceberem como grupo étnico bem definido, e fica também eliminada a possibilidade desse 

elo ser a língua. 

 

A agricultura 

Outra possibilidade de interpretação seria a questão da agricultura. Levas de imigrantes 

chegando, tendo de trabalhar com certa união e passando pelas mesmas dificuldades. Isso 

poderia ter criado um laço tão forte a ponto de construir uma identidade cultural tão 

marcante? 

Creio que não. Como já vimos, os italianos aqui chegados encontraram uma rede de comércio 

já montada em função dos alemães; se por um lado encontraram uma rede de escoamento 

para os produtos, por outro, tinham que concorrer com o capital e a clientela já estabelecidos 

pelos alemães. Conforme Sandra Pesavento (1984):  

 

Os italianos, ao chegarem, já encontraram uma rede de comercialização 
montada pelos alemães. De um lado, isso facilitava o escoamento de seus 
produtos, de outro, os tornava submissos ao capital alemão. 
A saída encontrada para não concorrer com os produtos alemães foi o vinho, 
que encontrou amplo mercado no centro do país.4 

 

Essa análise da historiadora é feita considerando a colonização sobretudo na serra, mas 

encaixa perfeitamente no perfil da colonização em Pelotas. Obviamente que o vinho não se 

tornaria produto único, pois plantariam gêneros agrícolas para a subsistência, e ainda a alfafa, 

que era de fundamental importância em sua economia, já que é um produto que dá corte uma 

vez por mês. Conforme João Casarin: 

 

Eles começaram plantando milho, abóbora, batata doce, batata inglesa, depois 
vinham as parreiras. No começo, eles trouxeram poucas mudas, mas quando 
começaram a ter mais mudas o cultivo cresceu muito; meu pai tinha seis mil 
pés de parreira. (João Casarin, 17/06/2000) 
 

E ainda: 

 

No fim, começaram a vender em Pelotas, meu pai muitas vezes descarregou 
aonde é o Guanabara agora. Ali tinha muitas casinhas com as portas redondas, 
e eles enchiam a carroça com barris de vinho e iam vender lá. (Idem) 
 

Cesario Zanetti conta sobre a alfafa e o vinho: 

                                            
4
 PESAVENTO, Sandra Jatahy. História do Rio Grande do Sul. Porto Alegre: Mercado Aberto, 1985. 
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Naquele tempo5 a gente trabalhava muito. O falecido pai tinha 6 mil pés de 
parreira. Tudo era sulfatado; íamos eu e minha irmã com a máquina nas costas 
pulverizando as parreiras. Trabalhávamos com a gadanha no braço, para cortar 
a alfafa, porque naquele tempo plantavam muita alfafa. (Cesario Zanetti, 
20/05/2000) 
 

De todos esses produtos, o único que demandava certa especialização era o fabrico do vinho. E 

aí a ancestralidade entra em ação, e o grupo passa a se identificar como italiano. O 

conhecimento para a construção das pipas, o tempo certo de cortar os cachos, o tempo de 

maturação, etc., tudo isso influenciou para uma construção de identidade. Os italianos faziam 

vinho, diferente dos brasileiros ou dos alemães.  

É claro que outros fatores colaboraram nesse processo, como os jogos, a religião, etc., mas era 

o vinho que os fazia socializar, se orgulhar, terem referências de sua pátria-mãe. 

 

Todos faziam [vinho], e saía cada farra quando jogavam “Mora”. Eles jogavam 
por meio leitão assado que o Joaquim Aldrighi assava e dependurava na venda 
que ele tinha, outros jogavam por vinho e os que ganhavam comiam e bebiam 
enquanto os outros que perdiam pagavam [...](João Casarin,  17/06/2000) 
 

Certamente fica claro que o elo que fez essa italianidade estar presente na memória coletiva 

dos habitantes da Maciel é o vinho. Esse saber fazer se mantém  até hoje, como no relata 

Romeu Camelatto, com 60 anos à época da entrevista: 

 

Ele se dedicava muito ao vinho. Ah, aquilo era assim sagrado pra ele. Todo o 
dia tinha o seu vinhozinho pra tomar e cuidar da parreirinha e muito ajudei a 
cuidar. As formigas, no verão, atacam muito. De noite pegava o lampiãozinho e 
fazia uma caixinha assim, colocava lá dentro, pro vento não apagar, e a gente 
ia de noite procurar o “carreiro” dela.[...] Até onde ela se escondia colocava o 
veneno dela. (risos) Aquilo a gente lembra assim, parece hoje ainda. Saía eu e 
ele à noite parreira afora. Porque a formiga quando ataca a parreira e quando 
tá com cachinho desse tamanhozinho vão lá e oh, corta tudo, tudo o grãozinho 
fora e carregam lá e leva tudo.[...] Não, ele vendia também e além disso a 
gente fazia aquelas pipas. Sabe o que é pipa de madeira, né? Eu muito ajudei a 
fazer. Ia pro mato cortava, derrubava as capoeiras, carregava, levava pra 
serraria e a gente fazia. Eu e ele construímos muitas pipas. (Romeu Camelatto, 
26/06/2005) 
 

Percebem-se, então, os elementos econômico, cultural e passional envolvidos na atividade 

vinícola. É essa atividade que fez com que os habitantes da Maciel atentassem, no início de um 

projeto de recuperação histórica de sua memória, para a necessidade de um equipamento 

                                            
5
 Todo o tempo a que se referem esses trechos de entrevistas é desde a chegada (1885, até a década de 

30). 
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cultural (CERQUEIRA, 2008, P. 1) que resguardasse sua memória coletiva e servisse como uma 

espécie de monumento a suas raízes étnicas. 

 

A chave da construção identitária: o vinho 

A produção do vinho jamais se deu em larga escala na colônia Maciel, por pura falta de 

estrutura dos colonos, que tinham arraigado apenas o conhecimento artesanal do produto. 

Para complementar a renda familiar, a mulher exercia diversas atividades, como as costuras 

“pra fora” e a produção doceira.  

 

Em determinado momento, a atividade complementar exercida pela mulher 
era fundamental na economia da família (horta, enxovais, costuras), sobretudo 
com o aumento do número de filhos. (GIRON, 1990). 
 

Não obstante, a mulher não era liberada do trabalho na lavoura, o que demonstra a 

necessidade de uma produção sempre no limite. 

Isso deixa claro que, em épocas de seca, a vida não devia ser fácil para essas famílias, que viam 

sua produção comprometida. Conclui-se disso que o vinho, apesar de ser um elemento de 

formação identitária, não sustentava uma família e a colônia como um todo, sozinho. 

Já foi dito que a rede de comércio e as melhores terras estavam com os alemães, chegados 50 

anos antes no Rio Grande do Sul e 25 anos em Pelotas.  

 

Nós carregávamos batata também, sacos de 40 quilos. Pegávamos estradas 
muito ruins, principalmente perto da colônia Dias, a carroça atolava e 
tínhamos que descarregar tudo para os cavalos conseguirem puxar, depois 
carregava tudo novamente e seguia-se viagem, uns iam de carroça e outros de 
carreta. (João Casarin, 17/06/2000) 
 

O depoimento acima demonstra as dificuldades do transporte das mercadorias pelos italianos 

da colônia até Pelotas, onde vendiam seus produtos. 

O imigrante tratava então de aumentar a receita, trabalhando fora da propriedade, seja 

abrindo picadas para novos imigrantes, seja colocando dormentes e trilhos em estradas de 

ferro (GIRON: idem, p. 291). 

 

Que eu me lembre, o papai falava que o governo botou os italianos velhos a 
cortar dormente para fazer a estrada de ferro, não lembro onde.(Irene 
Scaglione, 20/05/2000) 
 

No caso da colônia Maciel, tinha-se a possibilidade de trabalhar num dos inúmeros moinhos da 

região, de propriedade de alemães. 
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A partir da década de 1940, a situação ia dar uma guinada, e a tradição doceira de Pelotas teria 

parte fundamental na virada econômica da região. O agricultor italiano perceberá que o 

pêssego poderia se tornar uma importante fonte de renda num local onde o doce tem grande 

influência. Dessa forma, a alfafa vai dar lugar ao pêssego, e o vinho vai se tornar o segundo 

lugar na escala econômica da região. A colônia Maciel se aproveitaria ainda da chegada de 

empresas de alimentos e compotas. Mais adiante se multiplicaram as pequenas indústrias 

familiares, que enlatavam a fruta pra empresas maiores, conforme relato dos senhores Jordão 

e Romeu Camelatto: 

 

Algumas. Tinha a Agapê, a Cica, tinha a Leal Santos, 3S, Almeida, olha... Deveria 
ter mais ainda que eu não me lembro.[...] Tinha pequenas. O João Casarin 
tinha uma fábrica, tinha várias, tinha São Manoel, o João Casarin aqui 
perto...[...] Na Vila Nova tinha uns quantos, e [...] Então tinha várias pequenas, 
elas sempre enlatavam para um maior, manda de uma firma pra outra. (Jordão 
Camelatto, 26/06/2005) 
[...] 
 
Aqui no interior tinha umas 10, 12 [indústrias]. Tinha o Bachini; tinha o Casarin, 
aqui na Maciel; na São Manuel, Leopoldo Westendorff; tinha o Emílio 
Saifer[sic]. Também nessa mesma Carrera [sic], na Vila Nova, tinha os 
Kochemborguer, tinha os Rizz. 
 
[...] o Potenza, também tinha, trabalhava junto com o Bachini também, depois 
dessa ponte pra lá também tinha não sei quantas, lá como mesmo que era 
nome dele agora, o Olávio Camelatto, também tinha uma indústria pequena. 
(Romeu Camelatto, 26/06/2005) 
 

Dona Aurora Camelato vai ainda mais longe: 

 

Nós enriquecemos por causa do pêssego, tinha cada safra aqui. Quando nós 
viemos para essa casa, nós tinhamos essa casinha de tijolo, forno. Casinha de 
tijolo, assim ficou bom. (Aurora Camelatto, 25/06/2005) 
 

Devido às imensas dificuldades na venda dos produtos agrícolas, a terceirização e a venda 

casada de pêssegos trouxe um período de certa prosperidade para a colônia, a ponto de dona 

Aurora ver essa melhoria como enriquecimento. 

O pêssego vai concorrer então com o vinho, trazendo, porém, um recurso financeiro 

consideravelmente maior. Na colônia, quem não tinha uma mini-indústria de compotas, 

plantava pêssego. Isso vai durar até a década de 80, quando uma crise provocou o fechamento 

e a quebra da maioria das fábricas. No entanto, o tempo em que o pêssego passou sendo o 

principal produto da colônia foi o suficiente para as novas gerações deixarem a uva e o 
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processo de fabricação do vinho de lado. Antônio Portantiolo relata a diminuição dos 

parreirais: 

 

Vinho, meu pai sempre fez; toda a vida dele. Desde quando o pai dele era vivo. 
Sempre, sempre, sempre. Meu pai tinha mais de 2.000 pés de parreira. Agora, 
agora nós temos só uns 400 pés. (Antônio Portantiolo, 04/08/2005) 
 

É justamente nesse período doceiro que a identidade, construída através da vitivinicultura, 

que serviu de catalisador da cultura italiana, vai arrefecer. E um outro fator vai se tornar 

fundamental nesse processo: a política do Estado Novo de Vargas. De um lado, a política 

corporativista do estado gerou empregos para os colonos em épocas de seca, sobretudo nas 

obras públicas. Na Maciel não foi diferente. É recorrente, nos depoimentos, a lembrança da 

construção da estrada de ferro que cruzava a colônia Maciel. 

No entanto, esses depoimentos são diversos, e demonstram que o período de construção da 

estrada de ferro, no início da década de 40, foi também um período de mistura social na 

colônia, já que vieram trabalhadores de vários locais do país. Essa mistura ajudou a adormecer 

a memória coletiva social dos descendentes de italianos, como podemos notar nos diversos 

depoimentos abaixo. 

Quanto aos trabalhadores da estrada de ferro: 

 

Acho que tinha de todos os estados, tinha carioca, tinha paulista, tinha os que 
chamavam de barriga verde, de Santa Catarina, Paraná, tinha mineiro, tinha de 
todos os estados. (Carlito Blas, 26/06/2005) 
Mas a vó, que era a mãe dele, contava que aqui tinha uma gente que era de 
São Paulo. Não sei se era empreiteira ou o quê. (Jordão Camelatto, 
26/06/2005) 
 

Alguns relatam histórias de roubos e brigas, como Romeu e Jordão Camelato e Ariano 

Rodeghiero: 

 

[...] dava muito, muito, muita morte, muita gente no meio, assim, do nada 
estavam se matando. Tinha uns botecão na beira da estrada por aí e, pra lá, e 
dava muito roubo, dava a volta por aí, o que tinha aí galinha, porco, coisa 
assim, a noite era saqueado, milho, coisa assim. (Romeu Camelatto, 
26/06/2005) 
[...] construíram naquela época que eu nasci, estavam construindo, na década 
de 40, né, eles estavam construindo a estrada de ferro, então aí tinha muita 
gente trabalhando aí na empreiteira, aquilo foi muitos ranchinhos encostado 
na estrada. Então foi uma época difícil para os meus pais, porque aquele 
pessoal pegava e roubava tudo as coisas, não podia adquirir nada, uva, 
abóbora, milho, roubavam, foi uma época muito difícil. (Jordão Camelatto, 
26/06/2005) 
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[...] então, na época da construção da estrada ferroviária para Canguçu, não 
havia baile lá que não tivesse briga, mas mais provocada pelos funcionários da 
ferrovia, não era pelos italianos, aquelas brigas (Ariano Rodeghiero, S/D) 
 

Juntamente com a construção da ferrovia aconteceu a guinada na diplomacia brasileira, que se 

colocou ao lado dos aliados contra o eixo. Dessa forma, a língua italiana foi proibida 

juntamente com a alemã, e os costumes italianos foram abafados. Os trechos abaixo relatam o 

período onde a língua italiana foi definitivamente sepultada e a “italianidade” foi 

forçosamente trocada pela “brasilianidade”:  

 

Agora, bem na época da estrada de ferro, em 42, 43, mas o meu pai nunca 
incomodaram. Agora, tinha um tio, irmão do meu pai, esse sim, não sei por 
que, não é que ele também mexesse com o sujeito, brasileiro ou o que fosse, 
se gabar que era alemão, sei lá pelo que. Eu sei que ele foi maltratado, até 
tiraram ele um dia da cama. Ele morava perto, aqui na Glória, tiraram ele da 
cama de madrugada e levaram ele, fizeram ele ir a pé até Canguçu. Judiaram.  
[...] aqui tinha um Giete, família Giete [sic], não sei se foi a polícia ou quem fez 
o serviço, dizem que rasparam a cabeça dele e colocaram mel na cabeça e 
ataram as mãos pras moscas, então, judiarem dele, porque ele não podia 
espantar as moscas, já que estava amarrado. Isso eles fizeram.  
[...] Lembro uma vez que eles queriam largar dinamite no salão do Joaquim 
Maier, era numa dança de comunidade, e foram uma turma, não sei, eu acho 
que foi na época também da guerra, o fim da guerra, uma coisa assim, o 
Joaquim Maier também era de origem alemã e tinha alguns que tinham raiva e 
naquele tempo vocês sabem... hoje entra branco, entra negro, naquele tempo 
não, quem era moreno não entrava em baile de branco e o Joaquim andou 
meio que proibindo os morenos de entrar. Foi então que veio uma turma, 
mandaram os morenos na frente pra ver se deixavam entrar e os outros 
ficaram esperando com dinamite. Mas aí hasteou a bandeira brasileira, mas 
deu uma confusão geral. Mas não chegaram a jogar a dinamite. (Carlito Blas, 
26/06/2005) 
 

Esses depoimentos do senhor Carlito Blas revelam a repressão violenta aos costumes alemães, 

e em alguns casos a italianos. Certamente foi um período onde as tradições étnicas deram 

lugar ao instinto de sobrevivência e adaptação a uma nova realidade. Afinal, agora eles eram 

“contra a lei”. Outros depoimentos seguem a mesma linha: 

 

Muito pouco, porque ele, ele se criou assim, na época, mais, porque ele... 
porque, sei lá, acho que era na época meio da guerra, aí meu avô não, não nos 
desenvolveram aquela linguagem. É um tempo que era proibido língua 
estrangeira aí. (Pedro Potenza, 24/09/2005) 
Quando nós ía na escola, nós era, nós era... era, era ganoso (sic) para falar só 
italiano. Depois entramos na escola e aí começou. O pai e a mãe começaram a 
dar duro, que não era pra falar italiano, isso que aquilo, aquele outro, aí parou 
tudo.(Antônio Portantiolo, 04/08/2005) 
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Depois fechamos o leque, nós tínhamos medo, depois eu acho que os pais 
assustavam mais. Não podia mais falar por isso e por aquilo, por aquilo outro, 
e nós ouvíamos falar muito de guerra, que matavam gente e nós paramos, 
custamos a começar a se entrosar com o brasileiro. (Luis Casarin, 11/06/2005) 
[...] ocorreu a guerra da Itália e da Alemanha com o Brasil. Aí proibiram os 
italianos de falar italiano, porque eles estavam contra os brasileiros. A minha 
falecida sogra ensinava as minhas crianças a falar italiano: pegava as crianças, 
eram três naquele tempo, e conversava em italiano. Mas, com a guerra, ela foi 
proibida de falar em italiano. (Irene Scaglione, 20/05/2000) 
 

Se por um lado a língua não era um elemento agregador entre os primeiros imigrantes, que se 

viram obrigados a falar português, por outro ela era um tênue elemento de identificação 

dessas novas gerações com suas raízes. É importante notar que os entrevistados tinham uma 

vontade muito grande de falar italiano, mas a proibição tratou de fechar as portas pra mais 

essa característica cultural. 

 

Considerações finais 

A chegada de imigrantes europeus, sem dúvida, contribuiu de forma significativa para a 

formação cultural e étnica brasileira. No Rio Grande do Sul, não foi diferente. Diversas etnias 

chegaram ao estado durante todo o século XIX. Entre essas etnias, estavam os italianos, 

despojados de sua pátria-mãe devido às terríveis condições criadas por um crescimento 

industrial desorganizado e perverso. Esses italianos se estabeleceram nas já conhecidas quatro 

colônias do centro/nordeste do estado. Por outro lado, a imigração na metade sul do estado 

foi predominantemente luso-alemã, e a historiografia acabou por não dar créditos a um 

importante contingente de italianos aqui chegados, que acabaram por se estabelecer no que 

seria a quinta colônia italiana no estado, a Colônia Maciel. Conforme Cerqueira (2008) 

 

Na historiografia do Rio Grande do Sul, a região sul do estado é caracterizada 
como um grande núcleo étnico “luso-afro-brasileiro”, em contraposição à 
região serrana do nordeste do estado e à região central do planalto, 
caracterizadas como grandes núcleos étnicos “ítalo-germânicos”. Essa acepção 
geral não corresponde à realidade, uma vez que existe uma grande 
concentração de descendentes de imigrantes europeus na zona rural 
localizada entre os municípios de Pelotas, São Lourenço e Canguçu. Estas 
imigrações para a Zona Sul do Estado encontram ainda certa invisibilidade na 
historiografia oficial sobre o assunto. Este fato prejudica a auto-estima destas 
comunidades. 
 

Durante o processo de pesquisa para a construção de um museu etnográfico na região, 

diversos elementos culturais acabaram se revelando entre as entrevistas, a captação de 

objetos e fotografias. Esses elementos não davam pistas duma história da região apenas, 

davam pistas de uma rica memória coletiva e de uma identidade cultural adormecida entre 
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aquelas pessoas. Bastou que os procedimentos museológicos começassem a acontecer para 

que aquelas pessoas lembrassem que são sujeitos históricos atuantes e que suas lembranças 

são mais que memórias vagas e saudosas (ou não), mas são elementos fundamentais para a 

construção de sua própria cidadania. 

Esse trabalho está muito longe de ser definitivo, apenas buscou lançar luz a um tema relegado 

pela historiografia gaúcha. A idéia é que ele sirva de suporte para uma pesquisa bem mais 

ampla, que pretende ser uma dissertação de mestrado.  

O que se procurou mostrar é que o tipo de colonização feita na Colônia Maciel, embora tenha 

suas particularidades, não difere da imigração organizada em outros pontos, em sua essência. 

Temos ali o barracón, os dialetos, os lotes cedidos pelo governo, a estrutura familiar agrícola 

patriarcal, enfim, todos os elementos que transformam a colônia Maciel, sem sombra de 

dúvida, na quita colônia italiana do Rio Grande do Sul. 

Durante a pesquisa, notou-se que a identidade italiana estava presente naquelas pessoas e 

que algum elemento cultural importante foi agente para solidificar essa memória coletiva e 

essa consciência de italianidade entre elas. O trabalho procurou mostrar que o vinho foi esse 

elemento cultural; que através das parreiras, uvas e dos procedimentos técnicos para o seu 

fabrico é que outros elementos puderam se interligar e forjar os traços de uma cultura que, 

como dissemos, teve de se formar aqui no Brasil. Os jogos, a religião, as festas, a língua, a 

própria agricultura, tudo isso se fundiu entre esses primeiros imigrantes e seus descendentes 

através do vinho.  Apesar de ter enfraquecidoa partir dos anos 1940, não desapareceu e, 

atualmente, vive uma retomada entre os descendentes de italianos. E talvez seja ele o único 

elemento cultural ainda remanescente dessa primeira geração que chegou à Maciel. 

Se nos primeiro anos da imigração tínhamos uma diversidade maior de elementos que os 

ajudaram a firmar laços, uma série de fatores históricos fez com que essa identidade cultural 

quase se perdesse e apenas o vinho restou como ponto em comum. Isso até que o resgate 

histórico proporcionado pelo museu os trouxesse à luz novamente. 

Entre esses fatores históricos estão inicialmente às terras mais prósperas nas mãos dos 

alemães e a rede de comércio já montada por estes, e, posteriormente, a chegada da indústria 

do doce e o período da guerra. 

Dentro dessa jornada, diversos temas foram abordados sem a devida profundidade que 

demandavam, e tenho consciência da necessidade de uma melhor definição para um trabalho 

futuro. O próprio conceito de identidade tem de ser trabalhado com maior acuidade, e uma 

revisão bibliográfica profunda sobre o tema se fará necessária. 

Quanto aos recortes feitos das entrevistas, cabe ressaltar que foi usado apenas o banco de 

dados do museu, e num trabalho futuro novas entrevistas precisarão ser feitas. A escolha de 
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uma coletânea de narrativas não foi casual, elas foram agrupadas em torno de um tema 

comum para uma melhor construção da interpretação histórica (THOMPSON, 1992, p. 303). 
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Memórias Míticas: uma proposta de análise sobre as narrativas orais dos descendentes 

pomeranos da Serra dos Tapes/RS. 

Gislaine Maria Maltzahn1 

 

 

Resumo 

O objetivo desta apresentação é expor uma proposta de análise sobre as narrativas orais dos 
descendentes de imigrantes pomeranos da Serra do Tapes/RS a respeito de seus ancestrais 
colonizadores. A partir de narrativas orais inscritas em jornais da região e da Cartilha dos 150 
anos de imigração alemã-pomerana em São Lourenço do Sul (1858 – 2008), estabeleço 
algumas considerações teóricas sobre as referidas narrativas, tendo por base a premissa de 
que tratam-se de construções perpetradas pela memória dos descendentes. Em outras 
palavras, penso nelas como histórias míticas que se remetem aos chamados “heróis 
desbravadores” e que se apresentam no tempo presente como um patrimônio cultural da 
etnia pomerana, ou seja, modelos de conduta para as próximas gerações. 
 
Introdução 

Este texto visa apresentar resultados preliminares da pesquisa que estou desenvolvendo no 

Programa de Pós-Graduação em Ciências Sociais na Universidade Federal de Pelotas (UFPel). A 

contribuição desse estudo é investigar a importância das reminiscências culturais na 

organização familiar pomerana na Serra dos Tapes/RS. Penso em família como parte de um 

patrimônio2 cultural que agrega valor a seus membros. A escolha dessa temática tem relação 

com a minha própria história como descendente de imigrantes pomeranos, já que desde cedo 

me foram inculcados valores tradicionais de uma família pomerana, onde o trabalho e a família 

se constituem como valor, em que o respeito pela autoridade paterna e pela Igreja é pauta 

fundamental 

Durante minha infância, escutei varias narrativas a respeito dos tempos dos antigos, daqueles 

imigrantes que vieram para o Brasil de barco e logo começaram a derrubar matas, abrir 

picadas e construir suas primeiras casas. A partir dessas narrativas3 orais, de artigos publicados 

em jornais locais e de uma cartilha sobre os  “150 anos de imigração alemã-pomerana em São 
                                            
1
 Mestranda do Programa de Pós-Graduação das Ciências Sociais da Universidade Federal de Pelotas 

(UFPel). 
2
 Utilizo a categoria patrimônio na perspectiva de Jose Reginaldo S. Gonçalves (2005, p.28) para o qual 

“os patrimônios podem exercer uma mediação entre os aspectos da cultura classificados como 
‘herdados’ por uma determinada coletividade humana e aqueles considerados como ‘adquiridos’ ou 
‘reconstruídos’, resultantes do permanente esforço no sentido do auto-aperfeiçoamento individual e 
coletivo”. 
3
 Narrativas que se deram por conversas informais com pessoas idosas da comunidade pomerana da 

região de São Lourenço do Sul e Pelotas/RS. 
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Lourenço do Sul (1858 – 2008)” editada pela Secretaria de Turismo, Indústria e Comércio de 

São Lourenço do Sul; abordo os discursos sobre as origens dos antepassados pomeranos que 

vieram colonizar a região. De que forma as narrativas presente na memória dos descendentes 

de pomeranos apontam para a construção de uma memória mítica. 

Segundo Vivaldo Coaracy (1957), entre 1824 e 1870 a constituição de núcleos coloniais nas 

províncias meridionais do Brasil, seja por iniciativa governamental ou privada, foram formados 

quase que exclusivamente por povos germânicos4. O autor descreve a fundação da colônia de 

São Lourenço do Sul, um empreendimento particular executado por Jacob Rheingantz5. Em 

dezembro de 1856, Rheingantz firmou um contrato de colonização com o governo Imperial, 

adquirindo oito léguas quadradas de terras devolutas na Serra dos Tapes, para povoá-la com 

colonos agricultores alemães, suíços ou belgas. Em janeiro de 1858 chegaram a bordo do navio 

holandês Twee Vieden, os primeiros 88 colonos oriundos de diversas regiões da Alemanha. 

Na perspectiva de Eduardo Iepsen (2008) vieram imigrantes de estados alemães e outras 

regiões da Europa, mas os pomeranos representavam a maioria dos imigrantes que se 

dirigiram para a Colônia de São Lourenço. Seu contingente era proveniente da extinta 

Pomerânia, território hoje dividido entre a Alemanha e a Polônia. O nome Pomerânia tem a 

sua origem em Po Morje que na língua wende significa “terra perto do mar” (RÖLKE, 1996 p. 

9). Helmar Rölke (1996) também salienta que esses imigrantes, devido às características 

geográficas da Pomerânia, com terras planas e presença de muitos lagos e rios, tinham a pesca 

e a agricultura como principais atividades produtivas, o que contribuiu para a formação e o 

desenvolvimento da colônia de São Lourenço.   

Giancarla Salamoni (1995) destaca que ao chegaram à colônia de São Lourenço, os colonos 

enfrentaram inúmeras condições adversas, tendo que abrir picadas em matas fechadas, 

construir moradias e estradas, permanecendo isolados em suas porções de terra, produzindo 

para seu próprio consumo com mão-de-obra familiar. Por tal motivo os pomeranos valorizam 

até os dias de hoje o trabalho e a família. Pois, a necessidade de braços para a atividade 

agrícola no início da colonização, levou os pomeranos a constituírem famílias numerosas – 10 

ou 12 filhos por casal – para ajudar no trabalho. (SALAMONI, 1995, p. 22-23).  

                                            
4
 Refiro-me a povos germânicos, porque a imigração é anterior a unificação alemã que data de 1871. 

Segundo Martin Dreher (2008, p.21) antes de 1871, não vieram imigrantes “alemães” para o Brasil. 
Todos eram súditos de estados independentes; bávaros, hamburgueses, prussianos, hanoverianos, 
Westfalianos, pomeranos, entre outros. Aos poucos, foram identificados como “alemães”, e, eles 
próprios assumindo-se como tais. 
5
 Segundo Eduardo Iepsen (2008 p, 10) durante os primeiros cinco anos do projeto colonizador Jacob 

Rheingantz teve como sócio José Antonio de Oliveira Guimarães. 
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Nesse sentido, a composição da família de colonos pomeranos, com grande número de filhos 

significava muitas vezes prosperidade e estava vinculado diretamente ao sobrenome do 

patriarca. Os colonos e seus descendentes eram valorizados e identificados pelo nome de 

família aos quais pertenciam. Atualmente continua sendo a partir do sobrenome que os 

descendentes reivindicam o pertencimento à linhagem dos ancestrais os pioneiros 

civilizadores, tidos como modelo de conduta. O cotidiano destes descendentes é marcado pela 

forte presença de uma memória coletiva. A identidade étnica e social do grupo, preservada 

pelos descendentes, recria uma cultura que dialoga constantemente com um passado comum. 

A partir dessas considerações, torna-se necessário uma leitura teórica sobre família, 

parentesco e a construções das memórias míticas dos descendentes vinculadas aos ancestrais 

que vieram para a Serra dos Tapes/RS. 

 

Construindo Mitos de Origens 

Ellen F. Woortmann (1994), em sua analise da construção da memória dos colonos teuto-

brasileiros do Rio Grande do Sul, enfatiza que o sentido de família é percebido entre eles como 

uma “árvore6”. Na opinião da autora a “árvore-tronco” dos colonos não corresponde ao 

mesmo significado das “árvores genealógicas” construídas por profissionais especializadas 

contratados por descendentes de colonos urbanizados e enriquecidos. A árvore construída 

pela memória dos colonos não é desenhada, mas sim uma categoria de discurso e um princípio 

organizatório. Na memória dos colonos não há uma preocupação em saber quem eram os 

antepassados do primeiro imigrante, mas como a família se reproduziu e prosperou a partir 

dele, reforçando um passado “heróico”, onde “a memória faz a descendência e a descendência 

faz a memória”. (WOORTMANN, 1994, p. 115). 

As lembranças dos descendentes pomeranos reconstroem o início da colonização como uma 

façanha carregada de coragem e sofrimento. O ato de rememorar acontecimentos passados, 

que remetem aos heróis civilizadores, aos antepassados que desbravaram as “florestas 

ameaçadoras” é sempre uma (re)significação do passado feita no presente. Para Maurice 

Halbwachs (2004), não existe a memória interior de uma pessoa que armazena e recorda suas 

próprias experiências ao longo do tempo, mas toda lembrança significativa é um processo 

socialmente condicionado de reconstrução que se apóia na estrutura social de relíquias 

culturais e rituais de comunicação de um dado grupo no presente. 

 

                                            
6
 Tal árvore se chama stammbaum (stamm = tronco; Baum = árvore); seria, portanto, uma “árvore-

tronco”. (WOORTMANN, 1994, p. 114). 
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A lembrança é em larga medida uma reconstrução do passado com a ajuda de 
dados emprestados do presente, e, além disso, perpassada por outras 
reconstruções feitas em épocas anteriores e de onde a imagem de outrora 
manifestou-se já bem alterada. (HALBWACHS, 2004, p.75). 
 

Assim a memória do indivíduo depende do seu relacionamento com a família, e seus grupos de 

convívio, ou seja, com os grupos de referência desse indivíduo. O sentido de continuidade e 

permanência presentes nos indivíduos ou grupos ao longo do tempo depende tanto do que é 

lembrado, quanto o que é lembrado depende da identidade de quem lembra. 

Desta forma, o tempo e o espaço são os principais referenciais para a análise das memórias 

coletivas dos descendentes pomeranos. Memórias que estão impregnadas de nostalgia e 

remetem a quando e onde sua família se fixou na comunidade, como foram os primeiros anos 

de vida na colônia, como era o modo de vida dos pioneiros. Os descendentes tinham o 

costume de reunir a família todos os dias ao redor da mesa no almoço, prática ainda 

conservada por muitas famílias. Lugar de sociabilidade e de transmissão de conhecimentos do 

passado às novas gerações da família. 

A partir disso depreendemos que a família pomerana se torna um patrimônio cultural que 

agrega valor a seus membros. Suas narrativas míticas reconstroem o tempo e o espaço da 

experiência imigrantista dos antepassados. A rememoração das narrativas de origem dos 

primeiros imigrantes pomeranos constroem memórias coletivas que retêm do passado 

somente àquilo que ainda vive na consciência do grupo.  

Nessas construções, a subjetividade do narrador, aquela pessoa que transmite suas 

experiências vincula-se com aspectos da memória coletiva de seu grupo étnico. Tal fato ocorre 

pela transmissão das experiências de vida dos antepassados, sendo esse um dos elementos da 

construção da identidade do grupo. Halbwachs (2004) salienta a ligação entre as experiências 

do passado, das narrativas mais antigas com a memória do narrador, aquele que transmite 

vivências, tanto suas como de outrem. Trata-se do que Gaston Bachelard (1988) denomina de 

memória como uma obra em constante reconstrução, na troca e na partilha, na revitalização. 

Trataremos, portanto dos mitos de origens revividos pela memória coletiva dos pomeranos 

como exemplos idealizados do modo de vida de seus ancestrais. Partimos do princípio 

proposto por Claude Levi-Strauss (1996, p. 241), no qual: 

 

Um mito diz respeito, sempre, a acontecimentos passados: “antes da criação 
do mundo”, ou “durante os primeiros tempos”, em todo caso, “faz muito 
tempo”. Mas o valor intrínseco atribuído ao mito provém de que estes 
acontecimentos, que decorrem supostamente em um momento do tempo, 
formam também uma estrutura permanente. Esta se relaciona 
simultaneamente ao passado, ao presente e ao futuro. 
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Para o autor, a forma mítica revela uma tendência à repetição, aos quais as várias versões de 

um mesmo mito costumam compor-se pela recorrência de um numero de invariáveis, ou seja, 

no mito não existe uma versão “verdadeira”, da qual todas as outras seriam copias 

deformadas. “Todas as versões pertencem ao mito”, tornando-se realmente significativa à 

compreensão das mesmas. (LÉVI-STRAUSS, 1996, p. 252). 

A partir dessas considerações, partimos do pressuposto que as narrativas dos descendentes 

não são construções de um passado inverídico, mas de um passado produzido mediante a 

perspectiva de condutas idealizadas dos primeiros imigrantes que chegaram à colônia. Os 

mitos inscritos nas narrativas possuem sua ligação com a família, e os primeiros anos de 

colonização, sendo assim incorporados às crenças dos descendentes; influenciando suas ações 

na contemporaneidade. 

Na busca pelas origens, o tempo dos antigos não é um tempo cronologicamente datado, mas 

uma construção simbólica sobre o passado, que expressa múltiplas visões e rupturas entre a 

“tradição” e a contemporaneidade. Em seus estudos sobre mitologia, Lucien Lévy-Bruhl (1978) 

constatou a estreita relação entre tempos míticos e recentes na visão dos integrantes das 

comunidades primevas. Além disso, o tempo do mundo mítico não estava na origem de um 

grande desenvolvimento histórico eminentemente humano. Há então uma noção pouco 

precisa quanto à historicidade dos mitos, muitas vezes sendo comum que as narrativas 

mitológicas tenham características semelhantes ao tempo presente dos narradores. “Os 

personagens míticos vivem nas mesmas casas, comem as mesmas comidas, manejam as 

mesmas armas e utensílios que os homens utilizam hoje em dia7” (LÉVI-BRUHL, 1978, p. 41). 

É preciso esclarecer que Lévy-Bruhl (1978) reconhece que os povos de culturas primevas e 

tradicionais sentem com intensidade a diferença entre o período mítico e o atual. Isso porque 

os heróis dos tempos míticos possuem poderes que os homens atuais não têm, de modo que a 

autoridade e o prestígio dos seres mitológicos são parte de um culto relacionado ao sagrado. 

Apesar disso, mediante a estreita relação entre tempo mítico e histórico, os ancestrais 

humanos das comunidades primevas e tradicionais logo são revestidos com prestigio 

semelhante a aquele dos seres mitológicos. Os heróis humanos não possuem os mesmos 

poderes dos seres mitológicos, mas representam valores positivos para as comunidades dos 

narradores. 

Não estou sugerindo aqui que os pomeranos não possuam uma consciência da historicidade 

de suas narrativas de origens, mesmo porque, os povos primevos também possuíam algum 

                                            
7
 Tradução livre do autor. 
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tipo de consciência quanto às diferenças entre tempos míticos e históricos. O que coloco é que 

os pomeranos costumam tratar dos ancestrais como seres dotados de valores morais e de 

exemplos de conduta para as gerações seguintes, tratando-os com reverência: são os heróis 

desbravadores que construíram uma comunidade na colônia.   

As narrativas míticas se apresentam em diferentes versões, dependendo das ramificações, e 

das posições sociais dos descendentes. Variam também devido às distintas relações dos 

narradores com os acontecimentos, isto é, se eles vivenciaram os eventos – no caso das 

gerações mais novas – ou se tomaram conhecimento deles através de outras narrativas.  Na 

concepção de Paul Ricoeur (1913, p. 85) “o tempo torna-se humano na medida em que é 

articulado de um modo narrativo, e que a narrativa atinge seu pleno significado quando de 

torna uma condição da existência temporal”. Assim, ao aproximar as lembranças dos 

descendentes de pomeranos com o pensamento mítico, nos moldes de Ricoeur (1913), penso 

no mito como uma narrativa de origens. 

 

Narrando Memórias Míticas. 

Nessa perspectiva, as narrativas dos pomeranos acerca das origens na colônia descortinam 

como o mito do imigrante é construído – no tempo dos antigos, quando chegaram aqui, 

antigamente8. A partir dessas vivificações dos mitos de origens, centrados na figura do 

patriarca imigrante que enfrentou todas as dificuldades da colonização, surge à idéia do colono 

pioneiro, o herói civilizador.  

Os descendentes de pomeranos relembram histórias que remetem aos primeiros tempos, aqui 

também estão presentes as narrativas das gerações mais novas, que relatam também 

dificuldades enfrentadas ao deixaram a casa dos pais para construírem uma nova família. 

Nesse caso, o mito é revivido na medida em que as dificuldades são evocadas, da mesma 

forma quando seus pais referiam-se aos antepassados, como desbravadores. Essas narrativas 

reforçam a coragem de enfrentar as adversidades no momento de constituir uma nova família. 

A construção das memórias míticas remete a um modo de vida idealizado dos pioneiros 

civilizadores que valorizavam as gerações atuais de descendentes. Na medida em que as 

narrativas estabelecem uma ligação entre o tempo histórico dos descendentes e o tempo 

primordial dos pioneiros, se tornam fornecedoras de paradigmas que orientam a conduta dos 

pomeranos na contemporaneidade. Percebe-se uma recorrência disso, nas narrativas orais e 

na cartilha sobre a imigração que referenda as dificuldades que os colonos enfrentaram 

quando chegaram aqui.  

                                            
8
 Expressões freqüentemente usadas pelos narradores para se referirem ao inicio da colonização. 
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Imagem retirada da cartilha “150 anos de imigração alemã-pomerana em São Lourenço do Sul”. p.13. 

 

As histórias exaltam a coragem e a bravura dos pioneiros “fazedores de terras”, salientam 

também a natureza e as características selvagens da terra que vieram colonizar. Ao imigrante 

pioneiro é atribuída uma ação civilizadora de transformar o ambiente selvagem em terra 

produtiva. Pelas narrativas orais dos descendentes percebemos que as lembranças mais 

recorrentes são aquelas que remontam a falta de infra-estrutura, tal como: era tudo mato, as 

pessoas faziam casa no meio do mato9. Essas histórias falam do domínio do homem sobre a 

natureza e representam os colonos como trabalhadores, religiosos e apegados à família. 

Os modos de vida do inicio da colonização, presente na memória dos descendentes são 

caracterizados por práticas coletivas, como abrir picadas, construir estradas e casas. Isso fica 

evidente nas histórias orais contadas pelos pomeranos, como podemos perceber no 

depoimento da professora Helmy Ziebell Lopes vinculado no Diário Popular do dia 20 de 

janeiro de 200810, por ocasião da encenação que marcou as festividades pelo Sesquicentenário 

                                            
9
 Expressões freqüentes usadas nas conversas informais sobre o inicio da colonização. 

10
 Pagina do jornal escaneada em anexo. 
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da Colonização alemã-pomerana em São Lourenço do Sul “Na hora a gente relembra tudo o 

que eles passaram para chegar a uma terra desconhecida: desmatar, abrir picadas e fundar 

colônias. Saber essa história de nossos antepassados emociona muito”. 

Percebe-se também que um dos fatores que possibilitou uma maior coesão entre os 

imigrantes pomeranos foi o dialeto. Para os colonos, as origens podem ser percebidas pelo 

sobrenome da família e também pelo fato de falarem o dialeto pomerano, ainda utilizado 

constantemente pelos descendentes, principalmente na área rural. 

Com o desenvolvimento da colônia, veio à necessidade de educação para os filhos e também 

de um lugar para as práticas religiosas11. A partir de sua religiosidade, os colonos decidiram 

construir suas próprias escolas e Igrejas. Nesse sentido a Igreja Luterana foi fundamental para 

a estruturação da fé e da cultura pomerana, sendo o local sagrado para a expressão da 

religiosidade luterana da maioria dos descendentes pomeranos. Através do ensino 

confirmatório na igreja, as crianças sedimentaram a cultura germânica que foi sendo revivida e 

ampliada pelas comunidades que se formavam. 

 

Imagem retirada da cartilha “150 anos de imigração alemã-pomerana em São Lourenço do 

Sul”. p.15. 

 

                                            
11

 Segundo Coaracy (1957, p. 86) em 1864, contabilizaram-se 1.637 protestantes e 366 católicos, além 
de outros habitantes que não declaravam a sua religião. 
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O excerto acima destaca que a coletividade do grupo estava vinculada as relações sociais e 

religiosas que serviram de base para construção de sua identidade. A crença religiosa 

encontrou um ambiente privilegiado para se desenvolver, em razão do isolamento no início da 

colonização. As dificuldades eram compartilhadas através dessas práticas, onde os imigrantes 

se reuniam para rezar, cantar e conversar.  

Esses espaços coletivos (de abrir picadas e da prática religiosa) funcionaram como espaços 

privilegiados para consolidar uma tradição que foi e ainda continua sendo repassada pela 

memória coletiva. As expressões que indicam as origens são aquelas que se reportam aos 

primeiros tempos, – quando eles chegaram aqui era tudo mato, tiveram que abrir picadas, 

construir estradas – a chegada dos primeiros colonos, a domesticação da natureza, sempre 

mencionando a ação do herói civilizador. A encenação do ritual de chegada dos primeiros 

imigrantes, ocorrido em São Lourenço do sul, foi um desses momentos privilegiados onde se 

revive os mitos de origens. Os tempos passados, regidos pelas dificuldades, pela escassez, são 

exaltados e transformados, assumindo um aspecto positivo, de prosperidade. 

 

Considerações Finais. 

As lembranças dos descendentes são marcadas por um sentimento de nostalgia, pelo tempo 

dos antigos, onde havia mais solidariedade, onde as pessoas eram mais ingênuas e o respeito 

às “tradições” era mais latente. São muitas lembranças nostálgicas, que remetem a vida 

pacífica, as visitas entre parentes, e aos momentos de entreterimento, geralmente ligadas a 

vida religiosa ou as festas em família. As historias orais sobre as origens servem como modelo 

de conduta para as gerações seguintes, uma das condições necessárias para formar uma 

família e igualmente mantê-la. 

Os mitos de origens estabelecem uma ligação entre o tempo histórico dos descendentes e o 

tempo primordial dos pioneiros. Dessa forma, as narrativas acerca das origens ganham valor 

de paradigma para o tempo presente, isto é, na medida em que os pomeranos narram às 

histórias dos desbravadores, tornam as mesmas contemporâneas no que se refere ao 

ensinamento moral para os descendentes. Pensar o passado torna-se assim um exercício diário 

para os descendentes de pomeranos, ou seja, uma forma de estruturar seu pensamento e os 

seus costumes. Evocar o passado é dar significado ao presente, na medida em que este 

fornece modelos de condutas idealizados. 

Os mitos de origem são assim patrimônios culturais da etnia pomerana no tempo presente. 

Trata-se de construções que possuem alguns nexos com a tradição oral e com a 

rememorização de um passado idealizado e ao mesmo tempo contextualizado. Não se sugere 

que essas memórias, sejam falsas criações da realidade social e histórica perpetradas por 
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qualquer estratégia de poder institucional, mas sim, crenças perpetuadas por gerações de 

pomeranos no processo de difusão da memória e valorização de sua identidade. 
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O patrimônio identificado e a ruralidade ressignificada na Colônia de Pelotas/RS.
1
 

Karen Melo da Silva 

 

 

Resumo 

O presente artigo alinha-se às correntes que afirmam a pertinência do recorte rural-urbano 
para abordar aspectos sócio-espaciais das sociedades modernas, apontando para a 
revalorização dos territórios rurais e para a emergência de uma nova ruralidade. A partir do 
estudo de campo realizado junto à Colônia de Pelotas – RS e tendo como fio condutor a 
discussão advinda da busca da identificação de patrimônio, o trabalho aponta a existência de 
uma expressiva valorização do ambiente, particularmente referido através da paisagem, 
estando esta associada tanto aos sistemas ambientais e produtivos quanto aos sistemas 
simbólicos das culturas locais. O estudo permitiu evidenciar que, em que pesem argumentos 
que reiteram ser o mundo rural um espaço residual, na Colônia de Pelotas a ruralidade ocupa 
ainda um imenso espaço, não apenas no território, mas no modo de vida das pessoas que 
neste lugar vivem e interagem. 
 
Palavras-Chave: Colônia de Pelotas, patrimônio, ruralidade. 

 

Introdução: As dimensões e o caráter multifacetado da ruralidade e a consagração da 

paisagem como elemento estruturador do lugar 

A discussão do que constitui o patrimônio rural exige, preliminarmente, alguns 

esclarecimentos relacionados tanto às noções e ao significado da ruralidade à qual nos 

dirigimos, quanto à inter-relação destes com os domínios da urbanidade. Principalmente, esta 

abordagem é importante por oferecer indícios dos limites tangíveis e intangíveis entre os 

mundos rural e urbano, associados já em sua gênese às representações dos ambientes natural 

e construído, com repercussões sobre as representações campo-cidade e sobre as construções 

sociais dos mesmos. O reconhecimento do inter-relacionamento ancestral entre o campo e a 

cidade e de que essa imbricação está marcada não apenas por pólos, mas por uma 

surpreendente diferenciação em cada um dos campos, tendo por referência valorativa as 

diferentes perspectivas sobre as quais nossos interesses estão calcados, significa um ponto de 

partida muito singular para nossa abordagem, pois oferece parâmetros culturais e históricos 

para posicionarmos nossos olhares. Além disto, o reconhecimento destes limites e 

                                            
1
 Artigo adaptado a partir das reflexões realizadas na dissertação de mestrado, intitulada Patrimônio 

cultural, ruralidade e identidade territorial: diversidade na Colônia de Pelotas, apresentada no 
Programa de Pós-Graduação em Ciências Sociais da UFPEL, em 2009, sob a orientação do Prof. Dr. Fábio 
Vergara Cerqueira. 
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entrelaçamentos representa aspecto de extrema importância, pois não apenas auxilia a 

identificar os contornos difusos com os quais se precisa trabalhar, quanto dá a noção exata de 

que devemos transitar sobre linhas de arbitrariedade e imprecisão que lhe são inerentes, 

histórica e socialmente reconstruídos de modo constante.  

Diversos estudos permitem afirmar que são múltiplas as abordagens sobre o rural na história, 

incluindo os dias de hoje, e mesmo que exista uma vertente de crescente valorização do 

mundo rural tanto por parte dos que vivem nas zonas rurais, quanto dos que vivem nos 

centros urbanos, há também ainda, posicionamentos que reiteram o processo de inevitável 

urbanização do mundo rural. No entanto, nosso estudo de caso demonstra, a partir das 

evidências coletadas no trabalho de campo e através de uma abordagem vinculada às 

dimensões culturais da construção da noção de patrimônio, que a ruralidade na Colônia de 

Pelotas, localizada na Serra dos Tapes, tem ainda um amplo espaço no território e na vida das 

pessoas que neste vivem. Portanto, devemos desde já destacar que nesta região, a ruralidade 

é vívida, múltipla, ocupa um vasto território e merece, portanto, atenção. 

Argumentos indicam que além de inexistir uma definição universalmente consagrada de meio 

rural, sendo infrutífera a tentativa de localizar a melhor dentre as atualmente existentes 

(ABRAMOVAY, 2000), são profícuas as discussões em torno de critérios e indicadores que 

auxiliem nessa investida. Este fato, que mobiliza pesquisadores das mais diferentes 

procedências, dados os graus de urbanização expressos por países como o Brasil, deve 

despertar interesse também dos que conhecem a realidade do extremo sul do Brasil, pois os 

índices de ruralidade que vigoram mascaram a realidade existente e, de certa forma, tornam 

estas áreas obscuras, ou invisíveis, a toda uma ordem de investimentos tais como estudos, 

projetos, aplicação de recursos, que subestimam as dimensões e o papel destes contextos. 

Há uma substancial produção de trabalhos que questionam o critério brasileiro para definir os 

graus do rural e do urbano, afirmando que o Brasil é menos urbano do que se calcula (VEIGA, 

2003) e que o percentual de 81,25% de urbanização é resultado de uma convenção normativa 

que não reflete a realidade territorial brasileira do país (BLUME, 2004). Os autores referem-se 

aos problemas oriundos do decreto N° 311/1938, que constitui a normativa oficial para as 

delimitações territoriais que regulamentam o Censo Demográfico e ampliam as dimensões 

reais do urbano, consequentemente, como dissemos, minimizando as dimensões do rural. 

Para ilustrar o nível das conseqüências de índices inadequados cabe destacar os estudos 

realizados por Blume (2004), particularmente relevantes, por terem o Rio Grande do Sul como 

parâmetro. Tal estudo, inédito por oferecer uma reavaliação espacializada da superfície 

territorial ocupada pelas áreas rurais e urbanas no Estado, é importante, pois demonstra que, 

mesmo utilizando diferentes metodologias e recortes na forma de organização dos dados 
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populacionais e territoriais, “em todos os ensaios, o rural é maior do que o resíduo de 81,75% 

apontado pelo IBGE” (BLUME, 2004, p.169). Mas, ao nosso entender, o principal significado 

destes estudos, é apontar parâmetros mais palpáveis para o peso e papel que as áreas rurais 

desempenham, conforme atesta um dos ensaios, com o resultado percentual de 67,38% 

vinculado à população rural e 97,90% associado ao território. Mesmo que esse resultado 

também seja questionável e requeira outras interpretações, como também entende Blume, 

trata-se, sem dúvida, de uma base importante para reflexão. 

Contudo, o que os dados revelam é que muitos esforços podem ser destinados no sentido de 

explorar adequadamente a complexidade e heterogeneidade das dinâmicas espaciais de 

nossos territórios, entendendo as relações rural-urbanas em um sentido mais largo e profundo 

do que tem sido feito, pois importa destacar a necessidade de superar critérios evidentemente 

insuficientes e ineficazes para explicitar o que eles mesmos se propõem: os graus aproximados 

de ruralidade e urbanidade. Desta forma vigoram definições imprecisas, distantes da realidade 

que comprometem drasticamente os diagnósticos e os prognósticos que balizam o 

planejamento territorial dessas áreas, criando interpretações fictícias, anacrônicas.  

Ademais, essas definições, por estarem vinculadas às questões normativas, interferem no tipo 

de usos e condutas permitidos no ambiente, consequentemente sobre a apropriação social 

que lhe é permitida, incidindo, portanto sobre as representações sociais. 

De fato, os diferentes critérios utilizados, para definição do rural e urbano, contemplam 

essencialmente aspectos vinculados às questões como número populacional, densidade, infra-

estrutura, oferta de trabalho, posição de atratibilidade (influência) da região em relação ao 

entorno, sendo que, mesmo os países com reconhecidamente as melhores performances em 

relação aos seus indicadores de desenvolvimento, não contemplam, destacadamente aspectos 

associados às questões ambientais, detectadas por vários autores, como fundamentais em 

relação à interpretação das dinâmicas e interações rural-urbanas.  

Neste contexto, nosso argumento é que a abordagem patrimonial pode ter um papel 

importante para contribuir à discussão dos domínios e interpenetrações rural-urbanos uma 

vez que, ao exigir a reflexão sobre a identificação e definição de bens patrimoniais, pode 

revelar justamente o que se busca: distinções e pontos de contato entre os universos rural e 

urbano.  

O debate sobre os domínios e interpenetrações rural-urbanos é fundamental, como dito, mas 

ainda outro universo se revela quando nos deparamos com os níveis de transformação 

vivenciados por estes espaços. Transformações que não se deram em um processo único, uma 

vez que são bastante plurais as respostas das populações locais em relação às medidas 

modernizadoras e ao padrão urbano-industrial moldado sobre a agricultura (CARNEIRO, 1997). 
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Além disso, trata-se de uma realidade extremamente dinâmica, que se altera no ritmo das 

transformações gerais que se dão na sociedade, por ser uma categoria histórica, que se 

transforma (WANDERLEY, 2000). 

De qualquer forma é importante relativizar com muito cuidado a construção da noção de 

ruralidade. Não apenas por não serem universais os critérios, como dissemos, mas porque 

estamos em um momento de reconstrução muito peculiar, uma vez que estão se esgotando 

alguns muitos dos consensos que fundamentaram a constituição da sociedade moderna, tal 

como a importância do grau de urbanização para o desenvolvimento das regiões. Desta forma, 

cabe reinterpretar o caráter da ruralidade, que nos dias atuais deve ser entendida a partir de 

uma abordagem que contemple suas múltiplas facetas, vinculadas à diversificação social, 

ambiental e cultural. O espaço rural é tido como lugar de vida (WANDERLEY, 2001), um espaço 

heterogêneo, com descontinuidades que abrangem de áreas em grande vitalidade a processos 

de esvaziamento; com povoações dispersas ou com tendências de concentração. Não se trata 

mais de um espaço eminentemente agrícola, embora essa ainda seja reconhecida como uma 

atividade que lhe é característica e merece importância, uma vez que os agricultores familiares 

constituem ainda parcela significativa da população rural, mesmo que tenham passado por 

adaptações em relação ao processo de modernização da agricultura – inclusive e 

particularmente considerada a realidade do Rio Grande do Sul (ANJOS, 2003; NAVARRO E 

SCHNEIDER, 2004). 

Destarte é preciso oferecer, mesmo que em linhas gerais, alguns indícios que permitam 

atualizar o entendimento do que constitui a ruralidade em sua mencionada diversidade. 

Podemos identificar que alguns aspectos da ruralidade são amplamente compartilhados por 

diversos lugares e embora cada lugar tenha a sua especificidade, é possível identificar ênfases 

e recorrências em relação à ocupação do espaço rural. Em outro momento (SILVA, 2009), 

tendo por referência autores diversos2, elaboramos um quadro, resultado de exercício que 

buscou contemplar diferentes atores sociais do mundo rural: agricultores, mesmo que não 

dedicados exclusivamente à atividade agrícola; as classes de origem urbana e; os novos atores 

sociais vinculados às atividades produtivas. A cada conjunto de atores, foram agregados outros 

conjuntos: um conjunto de interesses e expectativas e outro de posturas, condutas e reflexos 

ambientais. Por fim, para cada um desses cruzamentos em bloco, identificamos níveis distintos 

de apropriação territorial, identificados como “territorialidades”, sendo as quatro 

                                            
2
 A sistematização teve como principais referências as obras de Flávio Sacco dos Anjos, José Graziano da 

Silva, Maria José Carneiro, Maria de Nazareth Baudel Wanderlei e Ricardo Abramovay.  
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identificadas: a) da reafirmação da agricultura e dos agricultores; b) dos múltiplos usos e 

atividades; c) da busca pelas amenidades e; d) da revalorização da ambiência e da paisagem. 

Este panorama nos pareceu bastante revelador para perpassar a discussão patrimonial da 

ruralidade, pois revela que assim como no esquema também na realidade, as linhas que 

separam os diferentes campos constituem pontos de contato e de ruptura3 entre os mesmos. 

Além do mais, as questões de coesão, bem como os conjuntos de disputas e divergências, 

também nos pareceram significativamente evidenciados. Além de explicitar tensões e 

entrelaçamentos, os campos revelam as especificidades dos interesses e expectativas por 

grupos de interesse, bem como assuntos que dizem respeito ao conjunto do esquema. Por fim, 

a análise geral desta síntese indicou ainda que a paisagem4 desempenha papel de destaque, 

papel passível de constituir o já referido por Cerqueira (2005), “legado social, comum, que é 

depositário de memórias e de identidades coletivas”, uma vez que perpassa praticamente 

todos os níveis abordados, com maior ou menor destaque. 

 

Ruralidade & patrimônio: o lugar de confluência de interesses e de fascínio 

Embora a análise do conteúdo das cartas patrimoniais, relativo ao patrimônio rural e às 

pequenas localidades, não seja o objeto do presente artigo, cabe mencionar que estes 

documentos apresentam uma multiplicidade de conceitos e posturas que auxiliam a 

caracterizar os diversos aspectos dos contextos rurais, o que além de permitir a valorização 

das sutilezas presentes, instrumentalizam de forma consistente a identificação de patrimônio 

nestes lugares (SILVA, 2009). Assim, a noção de patrimônio contida nas cartas, ao acompanhar 

a ampliação e as transformações do entendimento de cultura e incorporar as representações 

da sociedade, expressa justamente o que talvez seja o cerne da abordagem patrimonial: a 

ressignificação constante, viva, das dinâmicas e valores que orientam a existência dos 

indivíduos, as relações entre estes e destes com o ambiente, bem como suas trajetórias e 

marcas, no espaço e no tempo. 

Além do conteúdo das cartas, são inúmeras as referências que permitem identificar a 

crescente valorização do patrimônio rural. Peixoto (1998) tem um título sugestivo para 

                                            
3
 Jane Jacobs em um tópico intitulado “a maldição das zonas de fronteira desertas” menciona o 

argumento de Kevin Linch, de que “uma linha divisória pode ser mais do que simplesmente uma 
barreira dominante” - ela pode ser uma barreira ou uma costura despendendo dos inter-
relacionamentos e permutas que se dão em torno da mesma (LINCH apud JACOBS, P.296). 
4
 A Convenção Européia da Paisagem, realizada em Florença em 2000, considerou que a paisagem 

desempenha importantes funções de interesse público nos campos cultural, ecológico, ambiental e 
social e que constitui um recurso favorável à atividade econômica, cuja proteção, gestão e ordenamento 
adequados podem contribuir para a criação de emprego. Além disto, a convenção mencionou que a 
paisagem constitui um elemento-chave do bem-estar individual e social. 
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abordar essa questão no âmbito português: “os meios rurais e a descoberta do patrimônio”. O 

autor esclarece que esta descoberta está longe de corresponder a algo que era ignorado, 

tratando-se ao contrário de uma forma 

 

[...] de encarar o património e as suas representações como uma invenção 
cultural que procura legitimar e naturalizar um determinado tipo de discurso 
sobre a evolução recente do mundo rural e que procura responder aos 
desafios presentes e futuros dos meios rurais. Neste âmbito, o património 
corresponde a uma segunda vida das coisas, que adquirem novos sentidos e 
funcionalidades (PEIXOTO, 1998, p.2). 
 

Embora num primeiro momento sejam claras as diferenças entre a nossa abordagem e a de 

Peixoto, que está empenhado em dissociar o processo de “histeria patrimonial”5 do processo 

de “procura de um espírito de lugar6”, uma análise mais cuidadosa revela uma sucessão de 

aproximações e nos faz reconhecer que, além de procederem muitas de suas inquietações, em 

boa medida elas nos dizem respeito, principalmente se considerarmos as já feitas ponderações 

em relação à diversidade e heterogeneidade da ruralidade no Brasil. 

Dentre as questões que merecem reflexão, destacamos as “ameaças que pesam sobre o rural”. 

Elas seriam relacionadas a diversas ordens: demográfica – densidades baixas e em declínio, o 

êxodo rural, o envelhecimento da população residente; econômica – insolvência dos modos 

agrícolas tradicionais, falta de emprego, inexistência de circuitos comerciais para fazer chegar 

ao mercado os produtos da atividade agrícola ou a pressão do crescimento urbano e da 

especulação imobiliária; cultural, ou até mesmo moral – discursos sobre a uniformização de 

valores e traços culturais, bem como pela retórica da individualização crescente, da diminuição 

das práticas sociais coletivas suscitadas pelo incremento da mobilidade física das populações e 

pela progressão de uma cultura de massas, que chega via televisão ou através dos meios e 

equipamentos de consumo (PEIXOTO, 1998, p.3-4). 

Esse panorama, identificado como sendo um conjunto de ameaças, faz com que surja o que 

Peixoto chama de “lógica de idealização”, ou seja, uma resposta em relação ao 

                                            
5
 Peixoto refere-se a “uma tendência global que, comportando várias dimensões, caracteriza os 

processos de patrimonialização. Essa histeria revela-se, por um lado, no confronto entre um património 
mais oficial e elitista e um património de objectos vulgares ligados ao quotidiano; mas também no 
confronto entre um património feito de construções vernaculares monumentalizadas, marcado por uma 
antiguidade prestigiante, e um património constituído pelos testemunhos mais recentes da actividade 
humana; revela-se, finalmente, no confronto entre o carácter material dos artefactos patrimoniais e um 
património intangível, ligado às mentalidades, às representações e ao saber-fazer. Os meios rurais 
desempenham um papel particular e fundamental na produção e difusão desta histeria do património, 
na medida em que, ao mobilizarem-se para enfrentarem a crise agrícola ou a integração em espaços 
urbanos, contribuem enormemente para um alargamento incessante do campo patrimonial” (op. cit., 
p.5). 
6
 Adiante abordaremos essa noção. 
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desaparecimento de um mundo “harmonioso e virtuoso”. Esta idealização está intimamente 

relacionada àquela busca das formas originais da vida campestre, os chamados “bons tempos 

de antigamente”. A conseqüência desta idealização seria a conversão dessas ameaças em 

temor e lamento, associados à possibilidade de uma catástrofe ambiental e patrimonial, com 

origem em campos diversos: nos fogos florestais7; no desaparecimento de saberes 

tradicionais; poluição das águas, resultante da agricultura produtivista; transformação do 

projeto geracional da terra em um recurso imobiliário, fonte imediata de rendimento8 (op. cit., 

p.4). Mesmo que esta seja uma forma um pouco áspera para abordar a questão do patrimônio 

rural, é preciso reconhecer sua pertinência.  

Identificada e não perdendo de vista, a crueza que a questão encerra e pode ser tratada, 

podemos estabelecer um ingresso ao assunto por outra via, afinal sabemos que, mudando o 

observador, podemos mudar panorama. Marsden e Murdoch (1993 e 1994 apud WANDERLEY, 

2001), apontam que uma localidade rural pode ser percebida como um meeting place, um 

 

[...] lugar de confluência de distintos atores coletivos, que estabelecem entre si 
relações sociais variadas e que passam a disputar o uso da terra e do espaço 
rural e o controle das instâncias decisórias da vida local. Gera-se, assim, um 
confronto entre os discursos sobre a ruralidade destes diversos grupos sociais, 
particularmente em torno de algumas questões centrais – agricultura x outras 
atividades; eficiência econômica x preservação ambiental; espaço produtivo x 
espaço de lazer; produção x consumo etc. (op. cit., p7). 
 

Nesta citação encontramos brechas para contemplar os mesmos elementos da abordagem 

anterior, porém com uma postura que se exime de estabelecer críticas em relação às 

expectativas ou interesses dos distintos atores. Está claro que essas motivações certamente 

estão presentes e condicionam movimentos de disputas e embates, mas, nesse momento, 

podemos nos permitir entendê-los como ingredientes básicos do caldo formado pela relação 

cultura-sociedade-patrimônio, passando à margem dessa discussão9. 

                                            
7
 Os fogos florestais são frequentemente citados nos trabalhos sobre a ruralidade contemporânea na 

Europa e, segundo Peixoto, estão associados à falta de limpeza das matas, decorrentes por sua vez do 
êxodo rural (op. cit., p.4). 
8
 A respeito dessa transformação Peixoto esclarece que o interesse pelo rural acentua-se à medida que 

o rápido crescimento urbano faz emergir reivindicações e aspirações ligadas à natureza e ao ambiente, 
repercutindo em fenômenos como as segundas habitações, novas formas de lazer e turismo ou, mais 
drasticamente, através de estratégias de mudança residencial (1998, p.4). 
9
 Além desse entendimento cabe outra ressalva. Passar à margem nesse caso não deve ser interpretado 

como uma fuga à discussão. Ocorre que em geral os países da Europa têm um histórico precedente de 
superpovoamento do mundo rural.  Ladurie (2007), referindo-se à história dos camponeses franceses 
apresenta um relato fabuloso, que remonta ao século XII, dos movimentos demográficos com ciclos 
alternados de superabundância populacional e produtiva ao abandono e esvaziamento dos campos. 
Esses movimentos são acompanhados de verdadeiras disputas hegemônicas entre o “campo” e a 
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Estabelecer a ruralidade como “lugar de encontro”, ou de convergência, como prefere 

Wanderley, nos parece a atitude adequada para fundamentar o cento do debate sobre 

patrimônio rural. Permite que perpassemos os valores, as tradições, as ideologias, as 

construções de identidade, as rupturas enfim, a criação de um cenário com uma gama de 

múltiplas possibilidades em que a cultura e a sociedade possam “se fazer e se criar”, como 

sempre o estão fazendo (VELHO, 1978). Além disto, este posicionamento trás consigo a idéia 

de que este ponto de encontro ou convergência é também lugar de conflito, afinal, afluem 

para este campo as múltiplas facetas da ruralidade, vinculadas à sua diversificação social, 

ambiental e cultural: 

 

No espaço diversificado, em que se tornou o meio rural, em cuja paisagem 
convivem indústrias, serviços, vias de comunicação e distintos tipos de 
residências ao lado dos estabelecimentos agropecuários, a presença destes 
diversos grupos sociais pode ser fator de dinamismo ou fonte de conflito 
(WANDERLEY, 2000, p.98). 
 

Evidenciado ponto de estruturação de nossa perspectiva é necessário especificar o que está 

em disputa: afinal, qual é o objeto e o motivo pelo qual tantos olhares se entrecruzam? A 

resposta é paradoxalmente simples e complexa, pois novamente difusa: o modo de vida, os 

valores, a paisagem, o ambiente: a cultura da ruralidade como um todo. Essa resposta não 

poderia ser melhor tecida senão pelo conjunto da sociedade. Afinal, que grupo de técnicos e 

estudiosos, pelo menos até que lhes tivesse sido sugerido pela primeira vez, conseguiria abrir 

mão de uma extensa listagem e exprimir em tão poucas palavras tamanha profundidade e 

abrangência? 

A outra face desse paradoxo diz respeito à institucionalização do patrimônio, já que não se 

trata de um simples reconhecimento, há um processo10 a ser cumprido. Inevitavelmente 

teremos que recorrer à extensa listagem, há pouco tratada com desdém e, o que é mais 

complexo, buscar pontos de contato entre o patrimônio reconhecido e o patrimônio passível 

de ser instituído, afinal o patrimônio requer institucionalização. Para isso deve ser 

enquadrado, classificado. No entanto, como dissemos anteriormente, o aporte das Cartas 

                                                                                                                                

“cidade”, com registros de vitórias e derrotas dos dois lados. Portanto, passar a margem significa 
também não querer comparar, pelo menos em termos diretos, a vivência de quinhentos anos de história 
pós-colonização, de dimensões territoriais continentais e processo de urbanização eminentemente 
litorâneo, às interpretações tecidas perante os processos territoriais e realidade européia. 
10

 Sucintamente podemos dizer que há um conjunto de procedimentos e exigências associado às 
operações de patrimonialização que incluem diversas etapas e uma estrutura profissionalizada que, 
parte da identificação, candidatura e reconhecimento formal dos bens patrimoniais, onde há 
necessidade amparo de conhecimentos técnicos específicos. Superado essa etapa, os procedimentos 
envolvem, além de eventuais intervenções de recuperação, restauro ou outras de salvamento, custos 
financeiros e posteriores ações de promoção e manutenção do patrimônio contemplado pela ação.  
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Patrimoniais é generoso nesse sentido, uma vez que contempla, através de suas características 

elásticas, como alguns autores têm se referido, amplas possibilidades. 

A abordagem que identifica o rural como espaço de convergência e as potencialidades 

relacionadas à identificação e institucionalização do patrimônio rural são, complementares, 

pois refletem, ao mesmo tempo em que apontam, caminhos para a revalorização do mundo 

rural, entendido agora como espaço singular e valorizado por seus bens patrimoniais, 

freqüentemente associados tanto aos sistemas ambientais e produtivos quanto aos sistemas 

simbólicos das culturas locais. Em conjunto, esses sistemas compõem a paisagem rural, tida 

como um dos principais atrativos do meio rural, não apenas para seus habitantes, como 

também para categorias de origem urbana. O atual fascínio suscitado pelos lugares pode ser 

interpretado também como uma das respostas às transformações e, em alguns casos, 

fragilidade que essas regiões experimentam. Assim, as transformações no uso e ocupação do 

território rural, associadas à inserção de uma multiplicidade de novos agentes, ou 

transformação no papel dos agentes existentes, tornam tão inevitável quanto necessária uma 

reciclagem e ampliação nas formas de interpretação sobre os processos territoriais que se 

manifestam no mundo rural. 

 

Patrimônio & ruralidade na Colônia de Pelotas: o modo como opção de vida 

A intenção de identificar noções de patrimônio existentes na Colônia de Pelotas conduziu 

estudo anterior11, do qual aqui apresentamos alguns resultados, selecionados com o intuito de 

contribuir à discussão de atualização do caráter da ruralidade no município de Pelotas e 

região. A Colônia de Pelotas é a porção territorial vinculada à Serra dos Tapes, marcada pela 

policultura, por minifúndios e por características fisiográficas da Encosta do Planalto Sul-Rio-

Grandense, bem distinta, portanto, da realidade da região de planície, latifúndio e 

monocultura que abriga a outra porção rural do município e a zona urbana. Os dados a seguir 

apresentados advêm da aplicação de dois instrumentos: entrevistas e questionários. Oficinas 

distritais, realizadas na Colônia de Pelotas, são mencionadas, pois representaram espaços 

importantes de coleta de dados e aplicação de instrumentos. 

De forma geral a pesquisa apontou expressividade na importância atribuída aos elementos 

relacionados à ordem do patrimônio natural. A valorização da agricultura e o entendimento da 

importância de produzir alimentos aparecem no questionário em segundo lugar no contexto 

geral, superados apenas pela tranqüilidade. Nas entrevistas não há como avaliar essa 

prioridade, pois embora a tranqüilidade tenha sido mencionada, havia ênfase e estímulo para 

                                            
11

 Dissertação intitulada Patrimônio, Identidade e Cultura na Colônia Pelotas (SILVA, 2009). 
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que os entrevistados se manifestassem sobre a agricultura. Outro aspecto que deve ser 

considerado é que as entrevistas foram aplicadas no território rural, enquanto os 

questionários foram nos pontos de ônibus, em horários conflituosos, mesmo para os 

moradores da zona urbana. Isso pode ter induzido os entrevistados a refletir sobre as 

qualidades vinculadas à tranqüilidade da zona rural. 

De qualquer forma, no caso do questionário, há expressividade no valor conferido à 

tranqüilidade. Não está claro se essa tranqüilidade se refere a uma negação ou crítica ao ritmo 

e velocidade, tradicionalmente associados aos contextos urbanos, ou se poderia estar 

relacionada a uma resposta à violência e aos conflitos constantemente transmitidos pelos 

meios de comunicação, ou ainda estar associada às modalidades de criminalidade que 

também se intensificam na zona rural. Nas oficinas distritais os argumentos incidiram sobre 

uma tranqüilidade relacionada à segurança existente no meio rural, mesmo que já bastante 

fragilizada se comparada há tempos pretéritos, onde as pessoas ou as famílias de um modo 

geral se conhecem, direta ou indiretamente. Embora reconheçam que essa realidade esteja se 

modificando, os moradores mais tradicionais (cujas famílias residem há gerações na região) 

seguidamente se referem aos bons tempos em que se podia afirmar que a zona rural era mais 

tranqüila do que a zona urbana. 

Existe, conforme detectado nos trabalhos de campo, um esforço (uma teimosia conforme 

informação verbal manifestada nas reuniões distritais) dos agricultores em permanecer na 

atividade agrícola, à revelia de todas as dificuldades que são apresentadas pelos contextos 

econômicos e políticos. O questionário revelou que esse esforço transparece também nas 

indicações do que os moradores da zona rural atribuem valor. As entrevistas corroboram não 

apenas esse esforço, mas também evidenciam a valorização do mesmo, como ocorre em 

outras regiões, inclusive por parte dos que não a praticam. 

Outra questão importante é que o questionário não contemplou um número representativo 

das diversidades existentes, tanto em relação aos diferentes elementos construídos, tais como 

silos e galpões ou mesmo aspectos da ordem imaterial, como festas e religiosidade. As 

entrevistas, ao contrário, além de possibilitar que esses elementos aparecessem, lhes 

possibilitaram ênfase. 

Em nenhum dos casos a fauna aparece com destaque, embora devamos reconhecer que a 

entrevista não foi estimuladora neste sentido. De qualquer forma, as perguntas eram abertas, 

caso isso fosse significativo apareceria, como apareceu a um entrevistado. Por outro lado, há 

expressividade na identificação dos bens naturais, associados mais às águas, matas e paisagem 

de uma forma geral, como detentores de valor nos dois instrumentos o que indica que 
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medidas de salvaguarda nesses contextos parecem estar com caminhos mais facilitados, do 

que as relacionadas aos bens materiais. 

A partir destes dados gerais do que é valorizado na Colônia de Pelotas, é importante ainda 

explicitar algumas definições relacionadas ao conteúdo expressos pelas Cartas Patrimoniais 

(disponíveis nos sítios eletrônicos do IPHAN e UNESCO), como forma de destaque para 

avançarmos sobre sua importância à valorização do patrimônio local. 

O primeiro destaque está relacionado à democracia cultural, expressa na Declaração do 

México (1985), que considera que a cultura não deve ser privilégio de elites e que “[...] toda 

pessoa tem direito a tomar parte livremente na vida cultural da comunidade, a gozar das 

artes e a participar do progresso científico e dos benefícios que deles resultem”. Assim, se faz 

necessário reafirmar que naturalmente esses direitos incidem sobre os territórios rurais e, ao 

fazê-lo, não se está tratando de algo superado, pois são precárias as políticas públicas voltadas 

à promoção da cultura do patrimônio nestes espaços.  

Pelo menos dois marcos são fundamentais para o enquadramento das localidades12 e dos 

cenários destacados pelos entrevistados: a contribuição do conjunto histórico (Machu Picchu, 

1977) e; as preocupações relativas às relações entre espaços construídos e não-construídos 

(Florença, 1981). 

As pequenas aglomerações não foram citadas pelos entrevistados, pelo menos não 

objetivamente, já que poderiam estar implícitas no todo, mas a Colônia de Pelotas as possui 

em profusão, sendo elas justamente um dos maiores alvos das transformações mais abruptas 

por que passa o território rural. Desta forma, cabe lembrar Tlaxcala (1982), que além de 

contemplá-las diretamente, ao se reportar ao fato de que as pequenas aglomerações dão 

testemunho de nossas culturas, através de sua característica de reservas de modos de vida, 

oferece um ponto de ligação às noções referidas no parágrafo anterior. 

Sem dúvida a Conferência de Nara (1994), com o reconhecimento da diversidade das 

tradições culturais, através das expressões tangíveis e intangíveis é também fundamental, 

assim como a Recomendação da Europa (1995), que reconhece que o ambiente é um sistema 

que engloba elementos naturais e culturais e, ainda, a Convenção de Paris (2003), referência 

para a salvaguarda do Patrimônio Cultural Imaterial. Na realidade, as questões apontadas 

pelos entrevistados estão intimamente relacionadas ao conteúdo dessas cartas, pois muito de 

seus diálogos expressam antes o valor simbólico dos elementos apontados como detentores 

                                            
12

 As localidades foram recorrentemente citadas pelos entrevistados, como elemento de referência, 
porém sempre com muitas ressalvas, pois além de formalmente não estarem instituídas e de 
apresentarem contornos difusos, os mesmos não vislumbravam a possibilidade das mesmas 
constituírem objeto de interesse patrimonial.  
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de valor. Ainda, não é excessivo recuperar a Declaração de Sofia, que menciona o constante 

processo de evolução em que o conceito de patrimônio está, sendo portanto, fundamental 

que constantemente novas abordagens sejam tecidas. 

Esses referenciais são suficientemente amplos para contemplar os alvos de interesse 

existentes na Colônia de Pelotas, até porque os mesmos abarcam praticamente todas as 

ordens de interesses e atenções e, particularmente o estudo de caso em questão se beneficia 

dessa amplitude. Cabe saber em que medida as forças locais, diante do aparato conceitual e 

das explorações de campo existentes, têm condições de formular instrumentos condizentes 

com a preservação do patrimônio da Colônia de Pelotas. 

Ainda, temos algumas considerações sobre o modo de vida, evocado na Carta de Tlaxcala 

(1982), e o entendimento que dele temos na Colônia de Pelotas. Por modo de vida, entende-se 

o conjunto de elementos percebidos como constitutivos da vida cotidiana, que permeia as 

relações do homem com o ambiente e com o tempo, envolvendo práticas diárias relativas à 

obtenção dos meios de subsistência (agricultura ou outras formas de trabalho), à 

espiritualidade (religiosidade) e sociabilidade (lazer, divertimento, rituais, etc.). Cotejando os 

diferentes instrumentos de pesquisa utilizados, parece que um dos conceitos que perpassa 

este conjunto e ao mesmo tempo funciona como síntese de percepção deste modo de vida é 

a noção de tranqüilidade. 

A pesquisa apontou que embora seja extremamente diversa e múltipla a realidade cultural da 

região rural da Serra dos Tapes, alguns traços são comuns neste imenso território. Assim pode-

se entender que o modo de vida na Colônia de Pelotas está amplamente associado ao 

ambiente natural, neste assumindo as águas, as matas e a paisagem agrícola um espaço 

singular. Além disso, há consciência sobre a importância da subsistência e o papel da 

agricultura, não apenas por parte dos que a praticam, como também por parte dos que estão 

envolvidos com atividades não-agrícolas. No entanto, a agricultura não é encarada apenas 

como importante por seu caráter econômico ou funcional, mas consiste num bem 

fundamental, estruturador da paisagem, incluído nas noções de patrimônio existentes.  

Outro traço característico diz respeito ao olhar generoso, reconstituidor, dos habitantes em 

relação ao meio em que vivem tanto no que diz respeito aos bens naturais, quanto aos 

aspectos materiais, principalmente quando vinculados à história dos lugares. Ainda, a 

tranqüilidade e as relações comunitárias são questões prezadas, mesmo que todos admitam 

que não hoje não façam sombra às relações de um passado próximo.  

Por fim, parece que a ordem da imaterialidade é o que amalgama a generosidade desses 

olhares e o que confere uma esperança muito “persistente” de que o estado de abandono e 

degradação que alguns bens apresentam é passageira. Esse olhar também parece ser o que 
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permite a valorização da paisagem e do ambiente como um todo. Mesmo com esta 

generosidade ficou claro que na Colônia de Pelotas a preservação dos bens naturais e 

imateriais tem um caminho aberto em relação à consciência de sua importância, um árduo 

caminho de conscientização deve ser realizado em torno da valorização dos bens materiais. 

Afinal, são inúmeras as alterações, descaracterizações e demolições de diversas edificações e 

bens materiais, tanto de propriedade pública quanto privada e, justamente por não ser alvo de 

interesse, nem pelo geral da população, nem pelos órgãos públicos responsáveis pelas 

políticas patrimoniais, nada se diz ou se faz a respeito. Estas alterações estão também 

associadas ao olhar reconstituidor que mencionamos, uma vez que são avançados os 

processos de deterioração em que se encontram alguns bens elencados. Além disso, é cada 

vez maior o número de demolições, associados, dentre outras questões, à dificuldade de 

recursos e, como vimos, falta de compreensão sobre a necessidade de manutenção de alguns 

destes bens. 

Por isto constantemente é preciso tecer considerações referentes à importância de políticas 

de desenvolvimento
13

 que contemplem o patrimônio da Colônia de Pelotas, questão que não 

julgamos secundária ou de pouca importância, pois foram inúmeros os vínculos estabelecidos 

entre as representações sociais, o modo de vida e a repercussão destes no território. 

Corrobora esta afirmação a identificação da existência na Colônia de Pelotas dos universos 

coexistentes no âmbito patrimonial, mencionados por Lemos (1997), quais sejam tanto o 

abstrato e conceitualmente desenvolvido, quanto o de vivência cotidiana direta do usuário, 

sendo, portanto, justificável a reivindicação de políticas voltadas a essa questão.  

Mais do que isto, devemos enfatizar que a presença destes universos, pelo significado que 

imprimem às representações sociais, tem justificativa para integrar a centralidade das 

discussões sobre desenvolvimento, pois contemplam, de forma extremamente imbricada, as 

dinâmicas sociais, ambientais e econômicas. 

                                            
13

 Desenvolvimento entendido como liberdade, nos parâmetros de Amartya Kumar Sen (2000). 
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“La Mèison Beteind”: Uma herança ítalo-francesa na Serra dos Tapes no município de 

Pelotas. 

Margareth Acosta Vieira  

Leandro Ramos Betemps 

 

 

Resumo 

O presente artigo pretende analisar alguns aspectos do espaço construído pela família 
Betemps no município de Pelotas (RS). Esta família transplantou para a Serra dos Tapes uma 
forma de vida trazida do Vale de Aosta, província italiana culturalmente influenciada pela 
França e encravada nos Alpes que fazem a fronteira com a França e a Suíça. Com o exemplo 
dos Betemps, apresentamos a forma de ocupação das terras onde foi instalada a Colônia de 
Santo Antônio, conhecida por Colônia Francesa, sua inserção na conformação desta paisagem 
cultural e as características arquitetônicas transculturadas para o conjunto ali construído. 
 
Palavras-Chave: Etnia, Tradição, Arquitetura. 

 

Introdução 

Nosso objetivo é reconstruir parte do processo de formação da família Betemps, de sua 

imigração para a Serra dos Tapes, interior do município de Pelotas (RS), e observar suas 

características culturais traduzidas, no final do século XIX, em seu espaço construído. 

Os Betemps são uma família originada no Vale de Aosta, província italiana culturalmente 

influenciada pela França e encravada nos Alpes, fronteira com a França e a Suíça. Eles 

migraram para o sul do Brasil, trazendo uma forma cultural de vida que aqui foi introduzida e 

adaptada quando participaram da implantação da Colônia de Santo Antônio, em 1880. Esta 

Colônia ficou conhecida por Colônia Francesa, pois seus primeiros moradores eram franceses, 

povos francófonos ou com influência cultural francesa. Esses traços culturais, mesmo tendo 

sido modificados para que pudessem se adaptar ao local, acabaram alterando a paisagem 

cultural existente no interior do município de Pelotas. 

O processo de apropriação das terras, da construção da casa com suas características físico-

funcionais, é aqui apresentado como exemplo desta influência ítalo-francesa trazida dos Alpes 

pela família Betemps. 
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A imigração e a colonização 

A ocupação de terras no Brasil sempre esteve na pauta dos governantes como uma estratégia 

desde os primeiros tempos do Brasil Colônia. Uma operação de controle e defesa, promovida 

pela Coroa Portuguesa, tornou-se, no Brasil Império, um investimento capitalista de 

aproveitamento de áreas ociosas, promovendo o abastecimento de núcleos urbanos 

estruturados. 

A partir de 1824 o Rio Grande do Sul começou a receber um fluxo de imigrantes, que se 

intensificou na segunda metade do século XIX, visando à formação de colônias com base na 

pequena propriedade. O povoamento do Estado do Rio Grande do Sul e, por conseguinte, do 

município de Pelotas, surgiu como resultante dessas articulações governamentais. A riqueza 

advinda da fabricação do charque transformou Pelotas na segunda cidade mais importante do 

Rio Grande do Sul, cuja modernização, cultura e riqueza atraíram estrangeiros. A colonização 

dos espaços foi uma consequência natural e logo se tornou um negócio rentável em que 

proprietários rurais e charqueadores apostaram capitais (terra e dinheiro) na acomodação de 

colonos em pequenos lotes. O resultado de todo esse processo histórico foi, além da 

ampliação da sociedade pelotense, a transformação da paisagem cultural do município, 

redefinida a partir das características trazidas pelos imigrantes ali instalados: alemães, 

italianos, franceses, espanhóis, etc. 

 

A Colônia Francesa de Santo Antônio do Quilombo, Pelotas – RS 

Em 1879 alguns colonos franceses, moradores da Colônia de São Feliciano (RS)32, na busca por 

um centro consumidor para seus produtos agrícolas, vislumbram Pelotas como o mercado 

para escoar suas produções. Ali, contatam com o comerciante atacadista João Antônio 

Pinheiro, que havia adquirido terras na Serra dos Tapes com a intenção de especular o 

comércio de lotes de terra. Os franceses compram os primeiros lotes e começam a organizar 

suas lavouras, vinhedos e pomares. Fundaram, assim, a Colônia Francesa de Santo Antônio, 

entre os Três Cerros, ao norte, seguindo para o sul até a confluência dos arroios Quilombo e 

Andrade, antes de desaguarem no arroio Pelotas. Estas terras ficam no atual Distrito do 

Quilombo, sétimo distrito do município de Pelotas. 

 

                                            
32

 Situada no atual município de Dom Feliciano. 
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Fig. 01- Vista geral da Colônia Francesa de Santo Antônio. 
Fonte: Acervo Leandro Ramos Betemps, 2006. 

 
Nos primeiros anos, 50 famílias francesas conviveram naquele espaço, antes de chegaram 

alemães e italianos: Arbes, Argout, Beauvalet, Bertholon, Betemps, Bichet, Capdeboscq, 

Carret, Charnaud, Charrois, Chollet, Choreux, Claverie, Colomby, Conte, Cousen, Crochemore, 

Ebersol, Escallier, Fouchy, Fournier, Frechou, Fuzeri, Gaume, Gerard, Giroux, Guiot, Jacquôt, 

Jouglard, Lahude, Lardot, Laurant, Leroy, Lesauvage, L’homme, Lonchamp, Luvier, Magallon, 

Martin, Ney, Palavet, Pastorello, Petit, Raffy, Ribes, Steinle, Tourin, Vacher, Vannuer, Wahast 

(BETEMPS, 2002). 

Em 1898, Carl Otto Ullrich escreveu um texto para ser divulgado na Alemanha com o objetivo 

de incentivar a vinda de novos imigrantes (ULLRICH, 2009). Conforme este texto, a Colônia 

Santo Antônio possui 68 lotes com média de 36 a 38 hectares no valor de até 15 contos de 

réis. Na Colônia Francesa existia um cemitério para os franceses, uma escola pública, uma 

fábrica de celulose movida à água, uma tamancaria e estabelecimentos comerciais. As estradas 

eram boas e a produção era voltada para o comércio e consistia em alfafa - vendida na zona 

urbana para alimentar os cavalos que puxavam charretes -, vinho, suínos vivos e piretro, usado 

como repelente de insetos. A fruticultura era para autoconsumo. Os homens fabricavam vinho 

para o mercado enquanto as mulheres produziam compotas de frutas para o consumo da 

família.  

A partir da década de 30, quando não foi mais possível concorrer com as vinícolas da região da 

serra gaúcha, a fruticultura floresceu onde antes havia videiras e as compotas e conservas de 

frutas tornaram-se o carro chefe da economia pelotense. As antigas fábricas fundadas pelos 

franceses, em 1899, deram origem às agroindústrias que funcionaram até década de 1990. 

Este é o principal legado dos agricultores franceses para Pelotas e região: as compotas, os 

doces de massa e os frutos cristalizados (GRANDO, 1990). 



 
Anais do IV SIMP: Memória, patrimônio e tradição 
 

934

Hoje, as estradas da Colônia Santo Antônio mostram pessegueiros, as ruínas das antigas casas 

em pedra e o obelisco erguido em 1930 para comemorar o cinquentenário da fundação da 

Colônia.  

 

    
Fig. 02 - Antiga construção da família Bertholon na Colônia Francesa. 

Fig. 03 - Flor do pessegueiro na Colônia Francesa. 
Fonte: Acervo Leandro Ramos Betemps, 1999. 

 
A Vila Nova é a parte que desenvolveu certa urbanização e onde se localizam a Igreja Católica 

de São Pedro, a Fábrica Doces Crochemore, e o Museu e Espaço Cultural da Etnia Francesa. 

Este Museu faz parte de um circuito de museus comunitários criados na zona rural do 

município para mostrar as potencialidades étnicas, culturais e históricas da antiga zona 

colonial de Pelotas. 

 

A Família Beteind 

Entre as famílias fundadoras da Colônia Francesa de Santo Antônio está a família Betemps. O 

nome33 desta família é mais encontrado na França, grafado na forma Bétemps, sendo mais 

recorrente no departamento de Haute-Savoie (França). Esta grafia também é encontrada no 

Vale de Aosta, na Itália, e no cantão de Valais, na Suíça. Desta forma entende-se que há uma 

forte probabilidade de que sua origem esteja nas terras do Ducado de Savóia que compreende 

hoje a Região Autônoma do Vale de Aosta (Itália), Savoie e Haute-Savoie (França) e entre 

Valais e Vaud (Suíça).  

O significado etimológico do nome fornece mais algumas indicações da origem34. No francês 

beau temps (bom, belo tempo) é confirmado em bé tein que pertence ao dialeto valdostano 

                                            
33

 Alguns sites com indicações sobre a etimologia de sobrenomes: 
www.lexilogos.com/noms_famille.htm; www.melegnano.net/cognomi; www.familie-greve.de; 
www.favoris.ch/patronymes/index.html; jeantosti.com/noms/b6.htm; 
34 

Na França existem as variantes: Beautemps, Beautems, Bontemps, Bontems, Bontemp, Bontant, 
Bontent. Na Itália também se encontram as variantes: Bontempi, Bontempo, Buontempo, Buontempi, 
Bontempelli (uma variante diminutiva), Bettin e Betin. No Vale de Aosta existem também as variantes 
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(patois valdôtain, de Aosta) e ao dialeto valesano (patois valesains, de Valais). A pronúncia é 

oxítona, /bêtem/, igualmente como era utilizada pelos mais antigos da família que vieram para 

Pelotas. 

No latim a variante do nome de família seria Pulchrotempori, o que indica que a grafia é mais 

próxima às línguas germânicas. Na Suíça existe a aldeia de Bettens, localizada no vale de Vaud, 

que é um topônimo usado pelo povo burgúndio que ocupou os Alpes durante as invasões dos 

povos germânicos. A etimologia indica vir do verbo beten que significa orar, rezar ou da raiz 

berht (também do germânico) cujo significado é brilhante, luminoso. 

A família parece ter originalmente habitado nas proximidades de Bettens ou então ser 

descendente de algum ancestral significativo que durante o tempo medieval, recebeu no 

batismo um nome de tipo augural, destinado a trazer boa sorte ao seu portador, evocando um 

nascimento feliz, uma boa hora, um bom tempo para nascer, para que seja alguém de humor 

estável; ou ainda, recebeu este nome como uma alcunha dada a um sujeito que já tinha estas 

características que foram transmitidas como exemplo aos descendentes. 

O mais antigo membro desta família vindo ao Brasil foi BÉTHEIN JEAN FRANÇOIS35, nascido em 

08/03/1822, na aldeia de Ollomont, no Vale de Aosta, na época Reino de Piemonte e 

Sardenha, governado pela família de Savóia. Era filho de Bétemps Jean Barthelémy e de Vevey 

Marie Jeanne, naturais da aldeia de Oyace. Jean François casou em primeiras núpcias, em 

01/04/1845 em Ollomont com Vevey Marie Claudine Rosaline, nascida na cidade de Aosta, 

filha de Vevey François Constantin e Champier Marie Françoise Rosalie, naturais da capital 

Aosta. O casal teve 10 filhos36. Marie Claudine faleceu em 05/05/1860 das complicações do 

difícil parto das filhas gêmeas. 

Sem pais ou irmãos vivos, viúvo e com 5 filhos, sendo a mais velha com 14 anos e a mais nova 

recém-nascida, Jean casa-se em segunda núpcias, em 13/08/1860, na aldeia de Oyace com 

Nigrone Marie Monique, natural de Oyace, com quem teve outros filhos37.  A segunda esposa 

faleceu por volta de 1871 e Jean resolve emigrar viúvo ao Brasil na companhia dos filhos. Em 

Aosta ficou a filha Baptistine, casada na aldeia de Valpelline. Partiram do porto de Nice com 

                                                                                                                                

Bétend, Béteind, Bétant, Bétin, Bétem e Bétems. Na Suíça aparecem também as variantes: Bétein, 
Beten, Betens, Bettens, Bettems, Bétains e Bectens. 
35 No batismo de Jean François em 1822 o sobrenome é escrito BETHEIN, em 1845 no primeiro 
casamento é grafado como BETEIND, em 1860 no segundo casamento aparece como BETEMPS, no óbito 
em 1905, já em Pelotas, o nome é grafado como BETIEND. Conforme registros nos livros eclesiásticos da 
Diocese de Aosta, Itália. 
36 Melanie Caroline (1846), uma filha natimorta em 1848, Aléxis Jean (1849), Germain Antoine (1851), 
Louise (1853-1853), Antoinette (1854-1854), Pierre Antoine (1856-1856), Félix Leonard (1857) e 
Baptistine Glaudine (1860) gêmea de Augustine, natimorta. 
37 Antoine Germain (1861), Joseph Florien (1865), Marie Elise ou Elisabete (1867) e Victor Emanuel Jean 
(1869). 
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destino ao Rio de Janeiro como colonos contratados pelo Império. O passaporte de família e 

demais pertences trazidos foram recolhidos pelas autoridades e ficaram apenas com a roupa 

do corpo depois da quarentena portuária. Ainda aguardaram até receberem a indicação para 

serem levados para o sul do país, uma colônia imperial criada no Paraná ou Santa Catarina. Ali, 

doença e miséria torturaram os colonos até serem encaminhados para outra colônia imperial, 

desta vez no Rio Grande do Sul, a colônia São Feliciano (atual município de Dom Feliciano). No 

fim do ano de 1874, receberam 2 lotes, um para Jean François e outro para Alexis. Em 1876, foi 

Germain quem recebeu outro lote. 

A confusa administração da colônia ocasiona a demora em mandar auxílio prometido pelo 

governo aos colonos. Aléxis, Germain, Félix e outros colonos francófonos conseguem emprego 

provisório no aterro para construir a estrada de ferro Rio Pardo-Porto Alegre. A dificuldade 

permanece, pois também não tinham para quem vender seus produtos. Em 1881, Félix e os 

irmãos resolvem seguir o exemplo de alguns franceses que haviam rumado para Pelotas e 

compram um lote de 20 hectares na picada do Andrade, a segunda picada aberta na Colônia 

Francesa. Os limites dessa propriedade são: ao norte, o lote da família Beauvalet; a leste, o 

arroio Andrade e ao sul, terras de João Antônio Pinheiro. Dentro de um ano, trazem de São 

Feliciano o pai e os outros irmãos. Aos poucos vão deixando aquela colônia e trazendo quase 

toda família para cá. 

 

A casa dos Betemps na Colônia Francesa 

Na colônia, recém-criada por João Antônio Pinheiro, reúnem-se os Betemps. Primeiro vêm 

Aléxis, com 32 anos, e Felix, com 24 anos, casado em São José do Patrocínio (Encruzilhada do 

Sul) com Fiou Marie Françoise Rosalie, com 19 anos, também nascida em Aosta, e pais de 

Izolina, com 2 anos. Depois trazem o pai, Jean François, com 60 anos, viúvo, além dos irmãos 

Joseph Florien, com 16 anos, Marie Elise, com 14 anos, e Victor Jean, com 12 anos, todos 

solteiros. 

Depois de duas experiências frustradas, no Paraná e em São Feliciano, completamente pobres, 

recomeçam a vida em Pelotas. A construção da casa é demorada. Para construir a peça inicial, 

é preciso recolher pedras no terreno e nos arroios. Um trabalho demorado que é feito 

enquanto limpam o terreno e iniciam as primeiras plantações para subsistência. Enquanto isso, 

ajeitam-se como podem. Os homens dormem numa toca natural, limpa e aprofundada por 

escavação em um lajeado de pedras. Félix, com a esposa, a irmã e a filha dormem também 

numa encosta de pedra protegida por ripas de coqueiro. As camas são ripas de coqueiro 

pregadas sobre estacas fincadas no chão. Sobre as ripas colocam o colchão feito de folhas 

secas de samambaias, tapadas com um lençol. Uma fogueira permanente era usada para 
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aquecer água do arroio e preparar alimentos. Para aquecerem-se no inverno, jogavam pedras 

no fogo e depois as colocavam junto às roupas e cobertores. Por um descuido, a pequena 

Izolina teve 4 dedos do pé queimados o que comprometeu o crescimento dos mesmos, 

deixando-a com o pé mal formado. 

Construída a primeira peça de pedra foi feita a cobertura em palha. Aproveitando o desnível 

do terreno e as pedras existentes, começam a construir o porão e, em cima, uma peça maior. 

Posteriormente, colocam o assoalho e as divisões internas em madeira para servirem de 

quartos. O telhado permanece, ainda por algum tempo, de palha, sendo depois substituído por 

telhas de barro. A família cultivava uvas americanas e produzia vinho artesanal.  

Em 1887, Marie Elise vai trabalhar de empregada na casa da família Campos e, no ano 

seguinte, Aléxis se casa e passa a trabalhar em outras terras. Em 1892, Victor Jean se casa e 

traz a mulher para a casa paterna e logo vêm os filhos. 

Em 1895, Felix compra 20 hectares na recém criada Colônia São Pedro, na outra margem do 

Arroio Andrade. Esta Colônia foi loteada em terras do major Pedro Nunes Baptista e de sua 

mulher Eufrásia Simões Lopes. 

No ano de 1900, vivem na casa Jean François, com 78 anos, Joseph Florien, com 35 anos, Félix, 

com 43 anos, Marie Françoise, com 38 anos, e os filhos Izolina, com 21 anos, João, com 17 

anos, Augusto Félix, com 15 anos, Celestina, com 10 anos, Luiz, com 8 anos, e Carlos, com 4 

anos. Dois filhos já tinham nascido e falecido naquele lugar: Mário (1883-1883) e Sebastiana 

(1891-1891). Haviam falecido também Victor Jean, com 31 anos, Joaquina, com 39 anos e as 

filhas Maria Adelina, com 4 anos, as gêmeas Benvinda e Deolina, com 7 anos, e Izolina, com 

menos de um ano. Conhecendo a construção, fica difícil imaginar como faziam para acomodar 

tanta gente: 16 pessoas. Em 1901, Izolina casa-se e muda-se para outro lote com o marido. A 

família de Victor Jean muda-se para a cidade de Rio Grande onde ele trabalha de pedreiro até 

morrer num acidente em 1907. A esposa passa a fazer doces para vender. Duas de suas filhas 

morrem e as órfãs Benvinda e Adelina voltam a viver na companhia de seu tio Felix. Adelina 

casa-se em 1921 e sai novamente da casa; Benvinda permanece solteira e vai acompanhar a 

irmã tempos depois. 

Em 27/05/1905 o patriarca Jean François morre aos 83 anos. É o primeiro a ser enterrado no 

Cemitério dos franceses, antes dele, eram enterrados no Cemitério Velho (atual Vila Nova). 

Seu filho, Joseph Florien morre, alguns anos depois, solteiro. Com a morte do pai, Aléxis 

recebe a herança e parte para a Argentina, acompanhado da irmã Melanie. No ano de 1912, 

retornam a Pelotas, deixando em Bahia Blanca a filha mais velha casada. Na viagem de retorno 

Melanie e o esposo descem do navio que faz escala num porto argentino. O casal, que não 

tinha filhos, perde-se e não retorna em tempo ao navio que parte deixando a família sem 
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nunca mais ter notícias do casal. Aléxis compra terras no Cerrito Alegre onde passa a trabalhar 

com olaria. 

Em 1909, casa-se João e muda-se para terras da família da esposa Maria Luisa Magallon. 

Augusto, após retornar da Argentina em companhia do tio Aléxis, casa-se em 1915 e muda-se 

para outras terras. No mesmo ano, casa-se Celestina e muda-se para as terras do marido José 

Folha, no Cerrito Alegre. Em 1917 é o casamento de Luiz que vai trabalhar em outras terras. 

Em 1920 casa-se o Carlos que traz a esposa Eugênia Fouchy para a casa paterna. Carlos 

trabalha em sociedade com o pai e ali nascem alguns filhos, antes de irem morar no Cerrito 

Alegre. Em 19/02/1924 registram a cantina de vinhos da família Betemps, na Alfândega de 

Pelotas. 

Em 1925 morava na casa o casal Felix e Marie Françoise com 68 e 63 anos, Napoleão com 20 

anos, Carlos e Eugênia, com 29 e 25 anos, e os filhos Ireno, com 4 anos, Zilda, com 3 anos, e 

Irma, com alguns meses. 

Em 1928, casa-se o último dos filhos de Félix e Marie Françoise. Napoleão traz a esposa Clara 

Mendes da Silva, de 19 anos, para viver na casa paterna. A casa em que apenas moravam os 

dois casais, logo volta a encher-se com os filhos: Arlinda (1928), Hepponemo (1930), Zebina 

(1932), Irineu (1934) e Venilda (1938). Uma semana após o nascimento de Venilda, faleceu 

Félix Leonard Betemps38, aos 80 anos, de insuficiência cardíaca. A viúva arrenda as terras para 

o filho Napoleão que segue trabalhando com as lavouras, com os parreirais e a fabricação 

artesanal de vinho. 

Em 1939, nasceu mais o filho Luiz Alvacyr. No ano de 1942, Marie Françoise Fiou morre aos 80 

anos. Félix e Marie Françoise foram sepultados no Cemitério dos Franceses em túmulo novo. 

Feito o inventário, cada um dos filhos herdou terras. 

Napoleão comprou partes herdadas pelos irmãos e ficou com 10 hectares da propriedade 

original. Nasceram ainda mais os filhos: Zilá (1944), José (natimorto em 1946), Sílvio (1947) e 

Leá (1951). 

Esta nova geração mudou-se da casa paterna quando casavam. Napoleão faleceu em 

21/07/1988 aos 83 anos e Clara aos 80 anos em 16/01/1989. Na casa morava apenas o filho 

Sílvio. Com o inventário, os herdeiros decidiram vender a propriedade que foi arrematada por 

Valter Mota, permitindo que Sílvio continuasse como caseiro. Hoje, Sílvio e a esposa cuidam da 

casa, trabalhando com pequenas criações e lavouras. 

 

                                            
38

 Félix Betemps era conhecido por Felício. No seu batismo em 1857, consta Félix Leonard BETEND, no 
casamento ocorrido em São José do Patrocínio, consta como Felis BETHEM e, no óbito, aparece apenas 
como Félix BETEMPS. 
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Analisando o conjunto arquitetônico 

A casa de pedra construída no final do século XIX pela família Betemps constitui hoje um 

testemunho material do passado inserido na paisagem da Colônia Santo Antonio, cujo modo 

de vida fora orientado pela tradição e costumes rigorosos em matéria de posse do espaço, 

como ocorria “No ducado de Aosta, onde os costumes foram fixados no século XVI” 39 

(REMACLE, 1999, p.131). 

 A observação deste prédio a partir de sua aparência física permite identificar aspectos 

técnicos e alguns conceitos que possivelmente nortearam a escolha da forma, dos materiais, a 

distribuição e uso dos espaços, interiores e exteriores, até a própria conservação e adaptações, 

ampliações e reduções, executadas ao longo do tempo.  Pois, o conjunto, com todas as 

alterações, compõe uma mostra de diferentes fases, que se impõe, ao observador como “um 

dos testemunhos materiais que ilustram o contexto de vida das comunidades” 40 (REMACLE, 

1999, p.126). 

A casa Betemps é composta por dois prédios em alvenaria de pedra, construídos em diferentes 

épocas. Desses prédios, o mais antigo, que constitui a cozinha, as paredes externas mantêm 

sua aparência original, enquanto o mais novo, com dois andares, destinado no térreo à sala e 

quartos e no piso inferior à adega, a pedra se encontra parcialmente revestida por um reboco 

rústico, provavelmente executado, em 190141, quando foram agregados mais dois ambientes, 

hoje demolidos. 

No prédio da cozinha a cobertura em duas águas, que antes era de telha cerâmica plana tipo 

"écaille” 42, fora substituída, em meados de 2005, por cimento amianto. Já a cobertura do 

segundo bloco, que antes da demolição parcial certamente era de quatro águas, as telhas tipo 

francesa se encontram preservadas. Com a redução da área construída o telhado passou a ter 

apenas três inclinações. 

 

                                            
39

 Tradução livre. 
40

 Tradução livre. 
41

 Essa data encontra-se impressa no reboco acima da porta da adega. 
42

 Conhecida também como Alpina ou Escama de Peixe. 
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Fig. 04 – Vista geral da casa Betemps, com os dois blocos. 
Fonte: Acervo Leandro Ramos Betemps, 2010. 

 

A opção pela construção em dois blocos, talvez esteja relacionada à tradição que, no Vale de 

Aosta, remonta à Idade Média, quando as construções com diferentes funções eram formadas 

por “Módulos elementares que frequentemente se uniam para constituir grandes edifícios 

para uso coletivo sob único teto com duas águas, coberto de telhas, com ou sem corredores” 

43. 

Trata-se, então, de uma fidelidade que remonta à vida rural em tempos bem mais remotos 

que o século XIX. Fidelidade essa que, provavelmente, também tenha preservado a pedra, uma 

marca reconhecida na arquitetura tradicional “valdostana”, e definido a cobertura do primeiro 

módulo: duas águas em telha cerâmica.   

Assim sendo, o segundo módulo, em pedra com quatro águas, constitui parte dessa tradição 

alpina combinada com a arquitetura produzida na Serra dos Tapes no final do século XIX, que 

ainda mantinha elementos da linguagem colonial luso-brasileira: telhado de cerâmica em 

quatro águas com beiral. Uma tentativa de adaptação de passado e presente, de saberes 

antigos e técnicas vigentes, de Europa e América. 

Esse processo de adaptação foi, certamente, influenciado pelos fatores histórico-geográficos 

que nortearam o modo de vida dos “valdostanos” e cuja moradia é uma expressão 

materializada na paisagem.    

Para que se possa compreender, ao menos parte dessa transposição cultural, é preciso 

conhecer alguns fatores que incidiram na formação da tradicional arquitetura do Vale de 

Aosta. Com base nos estudos da pesquisadora Claudine Remacle, expostos no artigo “Maisons 

et paysages rurax en Valle D'Aoste”, publicado em 1999, foram selecionado alguns itens que 

                                            
43

 Tradução livre, texto apresentado no Site oficial da Região Autônoma Vale de Aosta.   
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acreditamos terem “alicerçado” a concepção de casa trazida pela família Betemps para o 

Brasil. 

 

 
Fig. 05 – Vista frontal, segundo bloco. 

Fonte: Acervo Leandro Ramos Betemps, 2010. 

 

a) Condicionantes geográficos: “O Vale de Aosta é uma área muito pequena. Têm em seu 

mapa, as dimensões aproximadas de 40 por 80 quilômetros. Drenado pela bacia do Dora, que 

compõe uma dúzia de vales secundários, separados por um sulco central muito montanhoso.” 

44 (1999, p.126). Trata-se de uma área cujo relevo, bastante acidentado, propiciou a 

construção de prédios adjacentes e o aproveitamento de diferentes níveis. Essa condição, de 

modo geral, está presente nos modelos arquitetônicos como os encontrados pela 

pesquisadora em Cogne, onde “Do final da Idade Média ao início do século XX, a casa 

campestre se compõe de dois edifícios adjacentes” 45 (1999, p.127). E também em Ayas e 

Brusson em cujo modelo corrente “O nível inferior em alvenaria compreende o celeiro, onde 

coabitavam homens e animais, e uma adega. A habitação ficava localizada no andar superior 

quando em construções de alvenaria com dois níveis, modelo muito comum nos séculos XVII e 

XVIII.” 46 (1999, p.129). Como vimos a casa Betemps mantém a composição em dois prédios 

adjacentes e usa o desnível do terreno para incluir sob o piso do segundo bloco, semi-

enterrado, a adega. 

 

b) Condicionantes históricos: Numa sociedade arraigada a tradições, regras impostas num 

passado distante, ainda que amenizadas ou eliminadas posteriormente, podem continuar 

exercendo influência, interferindo na própria manutenção da casa-modelo. Uma dessas regras 

                                            
44

 Tradução livre. 
45

 Tradução livre. 
46

 Tradução livre. 
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diz respeito ao antigo regime de partilha de imóveis que, segundo a autora, favorecia “a 

partilha de bens em partes iguais entre os herdeiros do sexo masculino até 1837” 47 (1999, 

p.132).  Uma regra que, mesmo depois de modificada em final do século XIX, quando o regime 

igualitário para os dois sexos passou a vigorar, não alterou, significativamente, a posição 

estabelecida anteriormente para o imóvel, ou seja, o imóvel permaneceu indiviso. Situação na 

qual “o estudo da propriedade mostra que a divisão do prédio é feita em pedaços verticais” 48 

(1999, p.132). Dessa forma, os espaços exteriores complementares são incluídos à linha 

contígua das casas, permanecendo a “propriedade de membros de uma família numerosa de 

mesma estirpe, alinhados um ao lado do outro sob um grande telhado” 49 (1999, p.132). 

É possível que a regra do imóvel indiviso tenha influenciado, em 1901, a disposição da área 

ampliada, quando se fez necessária a construção de mais dois ambientes. Com esse acréscimo 

estabelecido na linha contígua, além de possibilitar-se a expansão da adega, do espaço da 

produção vinícola, que era uma das fontes de renda da família, mantinha-se o segundo bloco 

sob teto único. Esta situação, mesmo após a demolição, ainda pode ser constatada. 

 

c) Arquitetura em pedra: O modelo de moradia adotado no Vale de Aosta, independente do 

material empregado, se manteve por séculos. As casas, antes de serem erguidas em alvenaria 

de pedra, eram edificadas em madeira. A mudança se deve, segundo a autora, a restrições 

impostas ao uso da madeira, “mas principalmente pela sua escassez devido à presença de 

minas de ferro, que provocou o emprego parcimonioso deste material, mas nenhuma 

mudança de modelo” 50(1999, p.127). A pedra, em contrapartida, era abundante e menos 

exigente em manutenção que a madeira. Apresenta características estruturais que certamente 

contribuíram na disseminação do uso, pois promovem edifícios que “suportam a elevação, a 

substituição parcial e a adição de anexos em todas as direções” 51 (1999, p.131).    

Esse material, devido a sua inércia térmica, possui ainda a vantagem de acumular calor e 

resfriar lentamente, uma qualidade que, combinada com uma espessura adequada, 

proporciona isolamento térmico. Assim, a temperatura no interior de um edifício em pedra 

tende a ser mais amena que no exterior. Portanto, trata-se de um conforto ambiental válido 

tanto para o inverno nos Alpes como para o verão na Serra dos Tapes. Uma situação favorável 

para a moradia e a conservação de vinhos.  

                                            
47

 Tradução livre. 
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 Tradução livre. 
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 Tradução livre. 
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 Tradução livre. 
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 Tradução livre. 
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As paredes em pedra da casa Betemps foram edificadas ‘a seco’, sem rejunte, com as pedras 

simplesmente apoiadas umas sobre as outras 52, preservando a transpiração da pedra e, 

consequentemente, do ambiente. Essas paredes, com espessura média em torno de 50 cm, 

são bastante regulares, principalmente se considerarmos a variedade de formato e tamanho 

utilizados. Trata-se, portanto, de um prédio que testemunha: a) o domínio de uma técnica 

consolidada; b) a execução de uma construção perene; c) a criação de ambientes 

termicamente confortáveis; d) a manutenção de moldes re-conhecidos.  

A opção pela pedra, como elemento estrutural, pode também estar atrelada ao antigo 

conceito de propriedade, pois, de acordo com site oficial da Regione Autonoma Valle d’Aosta, 

o uso deste material no Vale de Aosta, “está intimamente vinculado a propriedade do solo e 

ao exercício sazonal do ofício de pedreiro no baixo vale de Lyz” 53. Lugar em que o 

aprimoramento dos mestres de obras contribuiu na difusão dos modelos arquitetônicos cujas 

“obras marcam literalmente a arquitetura valdostana, especialmente a partir do século XIX” 54. 

 

 

Fig. 06 – Vista posterior da cozinha, primeiro bloco. 
Fonte: Acervo Leandro Ramos Betemps, 2010. 

 

d) Componentes da casa: No Vale de Aosta, os elementos construtivos também seguem 

modelos tradicionais, embora com variações de um lugar para outro.  

Com o sistema de construção em módulos, aproveitando desníveis, a escada integra à maioria 

dos conjuntos. Entretanto, essa escada é, usualmente, externa ao prédio, pois “As escadas 

interiores são raras, exceto nas casas dos notáveis” 55 (1999, p.128), como detectou a autora 

nas regiões mais elevadas do vale do Lys. 
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 SAPIA, Sandro. In: COSTRUIRE IN PIETRA.  
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 Tradução livre. 
54

 Tradução livre. 
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A subdivisão de compartimentos também está vinculada ao imóvel indiviso, proposto no 

antigo regime de partilha. Para que a casa fosse mantida sob teto único e adequada aos 

sucessores, o espaço existente no interior dos edifícios herdados tinha que ser ajustado 

através do “planejamento de peças compartilhadas por meio de divisórias, com adição de uma 

lareira, de portas e de janelas” 56 (1999, p.132). Dessas modificações, ou ajustes, necessários à 

manutenção da família sob o mesmo teto, três podem ser encontrados no segundo prédio 

construído pelos Betemps: a divisória, janelas e portas. Esses componentes, executados em 

madeira, formam um conjunto de planos articulados que permite o aproveitamento do espaço 

interno de diversas formas. Essa estrutura móvel, além de configurar três áreas coligadas, sala 

e dois quartos, para uso cotidiano, possibilita, pelo recolhimento das peças móveis, a criação 

de uma grande área social, apropriada para as celebrações familiares. A presença desse 

artifício na casa revela tanto o uso de um elemento convencional da arquitetura alpina como a 

importância do lazer e da sociabilidade para a família Betemps, pois, com a área social ampla, 

tornava-se possível a realização de danças e bailes que, certamente, seguiam os moldes 

tradicionais. 

Quanto à chaminé, percebe-se que este componente ficou restrito à cozinha. Onde o fogão a 

lenha, atualmente industrializado, era originalmente em pedra, espécie de prolongamento da 

alvenaria. Este espaço, tanto no passado como no presente, é o ambiente mais importante da 

casa, abriga o preparo e consumo de alimentos, servindo de centro de convivência, onde os 

moradores se reúnem e recebem os visitantes.  

 

 

Fig. 07 – Fogão a lenha instalado na cozinha, primeiro bloco. 
Fonte: Acervo Leandro Ramos Betemps, 2010. 

 

O pé-direito é um elemento a ser considerado, embora não mencionado nesse texto da 

pesquisadora Claudine Remacle. A altura no interior da cozinha é variável, já que o telhado é 
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aparente. Já, no segundo bloco, o pé-direito tem apenas 2,45m, diminuto se comparado aos 

padrões vigentes em Pelotas, na época da construção, quando a elevação interna nos prédios 

era maior, podendo variar em torno de 4m57. O pé-direito baixo pode estar relacionado tanto à 

baixa estatura dos moradores como à concepção de casa alpina que, projetada para suportar 

baixas temperaturas, procura criar ambientes internos aconchegantes, com menor volume de 

ar em circulação.  

 

Considerações finais 

Este texto buscou apresentar alguns aspectos que acreditamos terem influenciado na 

construção e conservação da casa da família Betemps ao longo de sua permanência no interior 

de Pelotas. Um conjunto que mantém suas características originais, revelando a passagem do 

tempo, informa sobre a produção vinícola no passado, sobre usos e costumes dos moradores, 

além de constituir atestado da competência dos construtores no uso da pedra. Dessa forma, a 

casa Betemps é um modelo da tradicional arquitetura do Vale de Aosta, transladado e 

adaptado ao contexto da Serra dos Tapes no século XIX. O modelo que, da época em que foi 

erguido aos dias atuais, tem orientado o modo de vida dos moradores, afinal todas as 

modificações, até o presente, não alteraram, significativamente, esse padrão de vida. É como 

se a casa, esse legado de várias gerações e dois continentes, fosse uma autoridade, rígida e 

perene como a pedra, que pode ser resistente e estável. Se assim não fosse, possivelmente, 

pouco ou nada teria restado dessa “mèison” depositada na paisagem da Colônia Santo 

Antonio, no interior de Pelotas.   
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Influências da cultura pomerana nos sítios rurais pelotenses: um estudo de caso. 

Vanessa Patzlaff Bosenbecker  

Fábio Vergara Cerqueira 

 

 

Resumo 

O presente trabalho relaciona dados obtidos de forma empírica, com levantamentos físico-
espaciais, fotografias e referenciais teóricos. Nele, é apresentada a análise em um sítio 
edificado na década de 1940, localizado na Colônia Py Crespo (3º Distrito de Pelotas, RS), por 
um casal de netos de imigrantes pomeranos que chegaram ao Brasil no século XIX. O objetivo 
geral foi verificar a contribuição da cultura centro-européia na arquitetura e na organização 
das propriedades rurais dos descendentes de imigrantes pelotenses. No primeiro momento, as 
peculiaridades construtivas, estilísticas e organizacionais pomeranas foram caracterizadas 
utilizando como base os estudos do arquiteto Günter Weimer, para, posteriormente, 
identificá-las no sítio estudado. Desta forma, foi constatado que, assim como os imigrantes, os 
descendentes seguiram repetindo o modelo organizacional dos sítios e das residências e 
utilizando as técnicas construtivas dos seus grupos de origem, porém adaptando-os à 
topografia e aos materiais disponíveis na região de implantação das propriedades. 
 

Palavras-Chave: Arquitetura, Pomeranos, Patrimônio 

 

Introdução 

No século XIX, a população da Europa Central foi acometida por uma situação crítica: 

primeiramente, junto com a liberdade fruto da Revolução Francesa, vieram os altos impostos 

cobrados pelo Estado e, logo depois, acompanhando o desenvolvimento tecnológico trazido 

pela Revolução Industrial, veio a incapacidade de subsistência em suas localidades natais, com 

seus meios de sobrevivência tradicionais. 

Desta forma, uma das alternativas encontradas por estas pessoas, foi acreditar nas promessas 

dos colonizadores americanos e partirem em busca de uma vida melhor no novo mundo. 

Ao chegarem a seus destinos, encontraram uma topografia e materiais construtivos diferentes 

daqueles que estavam habituados e, assim, precisaram buscar uma adaptação. Recriaram em 

solo rio-grandense, com características próprias, a organização dos sítios e a arquitetura de 

seus locais de origem. 

O objetivo deste trabalho consistiu em revelar que a arquitetura secular centro-européia, bem 

como a forma de organização dos sítios da população desta região, foi trazida na bagagem dos 

imigrantes alemães e transmitida para seus descendentes. Para alcançar o proposto, 



 
Anais do IV SIMP: Memória, patrimônio e tradição 
 

948

procedeu-se, primeiramente, a uma revisão bibliográfica para depois partir para um estudo de 

caso: O sítio da Família Patzlaff, localizado na cidade de Pelotas, RS. 

As referências teóricas foram cruzadas com dados de uma pesquisa de campo baseada num 

levantamento físico da propriedade, na reunião de fotografias antigas e, também, em novas 

fotografias tiradas especificamente para este trabalho e, ainda, na coleta de informações 

através de entrevistas que seguiram um roteiro, foram gravadas e transcritas. 

Esta tradição trazida na bagagem foi repassada pelos imigrantes aos seus descendentes e, no 

sítio estudado, o sítio da família Patzlaff, na Colônia Py Crespo (3º Distrito de Pelotas, RS) é 

perceptível que a tradição seguiu sendo repassada às gerações subseqüentes. 

 

Processo Migratório Centro-Europeu  

A emigração centro-europeia não foi uma válvula de escape de tensões momentâneas, se 

prolongou por quase um século e, nesse período, houve consideráveis transformações sociais, 

acompanhadas de momentos de maior ou menor tensão, que fizeram com que se 

transformassem, também, as causas desta emigração. Para compreender os motivos que 

levaram a população centro-europeia a sair de suas terras natais, é importante lembrar que a 

maioria dos emigrantes – com exceção de alguns que ansiavam por mudanças e aventuras – 

não gostaria de abandonar suas casas ou suas comunidades. Para o historiador Herbert S. 

Klein, “a imigração só começa quando as pessoas descobrem que não conseguirão sobreviver 

com seus meios tradicionais em suas comunidades de origem” (2000, p.13). 

Essa percepção de incapacidade de subsistência chegou aos camponeses centro-europeus 

após a Revolução Francesa, quando, juntamente com Napoleão, todas as conquistas liberais 

foram derrotadas. Segundo o arquiteto e urbanista Günter Weimer, as concessões, que 

deveriam favorecer os camponeses, tornaram suas vidas insuportáveis, pois se no sistema 

feudal o camponês tinha direitos, como o de permanecer na gleba, sem esse vínculo, ele 

passou a ter de pagar altos tributos à nobreza para permanecer proprietário e assim, as 

propriedades foram se tornando pequenas demais para obter o sustento da família (2005, 

p.36). 

Para comprometer ainda mais a situação dos camponeses, no segundo quartel do século XIX, 

começaram a se fazer sentir os efeitos da Revolução Industrial na lavoura (WEIMER, 2005, 

p.36). Fertilizantes químicos aumentaram a produtividade e uma maquinaria cada vez mais 

complexa, dispensou, gradativamente, mais pessoas das colheitas e da debulha, uma das 

principais atividades de inverno. Além disso, a produção fabril veio competir e superar o 

trabalho artesanal, uma das formas de aquisição de rendimento suplementar para o camponês 

(loc. cit.). Dessa forma, ou o camponês vendia o que restava e partia para a cidade ou vagava 
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nômade à procura de trabalho em terras de terceiros ou, ainda, emigrava para outro 

continente. 

A corrente migratória de europeus para o Brasil iniciou no século XIX tendo, principalmente, 

objetivos políticos e militares. Esse processo teve seu início com a transferência da Corte 

Portuguesa ao Brasil, em 1808, e a conseqüente Abertura dos Portos. Porém, segundo o 

professor francês Jean Roche (1969, p.93), no começo do século XIX, todo movimento 

espontâneo de migração entre a região da atual Alemanha e o Brasil era inconcebível, em 

virtude das diferenças dos meios de vida e em razão da distância que separava os dois países. 

O mesmo autor (loc. cit.) diz que a lentidão, as probabilidades e o preço da travessia, duas 

vezes mais elevado que para os Estados Unidos, faziam os imigrantes recuarem. 

Sendo assim, o governo brasileiro atraiu os imigrantes europeus, oferecendo-lhes diversas 

vantagens em dinheiro ou em espécie (ROCHE, 1969, p.93). A compensação oferecida à 

demora e ao custo da viagem, consistia em conceder as terras, instalar os colonos e manter os 

estabelecimentos, pelo menos durante um tempo. Quando o imigrante chegava à sua colônia 

de destino, um funcionário o acompanhava para indicar onde ficava sua concessão, entregava-

lhe algumas ferramentas indispensáveis: foice, facão, machado, serra, enxadão (ROCHE, 1969, 

p.52) e, depois disso, a terra arável, o espaço para as construções, tudo devia ser conquistado. 

 

Propriedade do Solo e Forma dos Aldeamentos na Europa Central do Século XIX 

Na maior parte dos estados germânicos, onde os camponeses eram livres, a propriedade se 

limitava a uma pequena nesga de terra dentro da aldeia1 que nada mais comportava além da 

casa, de uma pequena horta e de um pomar (Esse conjunto era chamado de Hof). O restante 

(terras agrícolas, pastagens e florestas) era de propriedade comum e, explorado de forma 

comunitária. (WEIMER, 2005, 37).  

As terras agrícolas eram divididas em três partes (Fluren): a primeira onde se cultivava o cereal 

de inverno; outra onde se cultivava o cereal de verão e; uma terceira parte que descansava. 

Cada uma dessas faixas era chamada de Felder. E cada camponês tinha direito a uma parcela 

de cada uma dessas partes (Op. Cit., 37). 

As comunidades eram formadas pelo agrupamento de casas próximas, porém não geminadas. 

Cada propriedade tinha, aos fundos, uma horta e atrás desta, um pomar. Assim, cada aldeia 

era envolvida por dois anéis concêntricos de vegetação, baixa por dentro e alta por fora 

(WEIMER, 1992, 58), conforme pode ser visto no esquema 

                                            
1 “O termo ‘aldeia’ tem um sentido ambíguo. Por um lado significava o pequeno 
conglomerado urbano onde moravam os agricultores. Por outro, significa o conjunto de terras 
agrícolas, pastagens e florestas sob jurisdição do conglomerado urbano.” (WEIMER, 2005, 37) 
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apresentado na figura 1. 

A respeito da evolução formal dos aldeamentos 

da Europa Central, Weimer diz que esta foi 

extremamente diversificada, variando muito de 

região para região, além de ter sido 

amplamente analisada por estudiosos alemães 

e, assim, gerando uma ampla sistematização e 

criação de terminologias próprias (1992, 58). 

Dessa forma, serão apresentados os tipos de 

evolução que, segundo o supracitado autor, 

foram de alguma forma, reinterpretados no Rio 

Grande do Sul. 

  

Figura 1: A ldeia Alemã  
(Fonte: WEIMER, Günter. A Arquitetura no Rio 
Grande do Sul, 1983, 98) 

 

 

“A forma mais simples de aldeamento é o Weiler, que é um conjunto de dois 
ou três sítios (figuras 2 e 3). Se esse Weiler cresce irregularmente, temos uma 
Haufendorf (figura 4), que é a forma mais comum de aldeia no Hünsrück. Se o 
Weiler se desenvolve ao longo de uma rua, com as casas em ambos os lados, 
temos a Strassendorf (figura 5), comumente encontrada na Vestfália. Quando a 
rua se alarga no meio da aldeia, formando um logradouro (no seu sentido 
original quer dizer passagem pública para o gado), temos a Angerdorf. Um tipo 
especial de Angerdorf é o Rundling, em que a rua dá acesso à aldeia e termina 
numa devesa (do latim defensa, significando terreno cercado) Os sítios 
cercavam a devesa onde o gado era deixado à noite. É a forma mais comum de 
aldeamento a leste do Elba, onde fica a Pomerânia2” (HAUSHOFER, 1974, 27-
31; RADIG,1955, 95-96 apud WEIMER, 2005, 41-42). 
 

 
Figura 2: Um “sítio” (Hof) isolado 

(Fonte: WEIMER, Günter. Arquitetura Popular 
da Imigração Alemã. 2005, p. 40) 

 
Figura 3: Weiler franco de quatro “sítios” 

(Fonte: WEIMER, Günter. Arquitetura Popular 
da Imigração Alemã. 2005, p. 41) 

 

                                            
2 “Outras formas de aldeamento como o Punkdorf, Hufendorf, Zeilendor, Waldhufendor, 
Marschhufendorf, Rundweiler, etc. não tem interesse neste contexto.” (WEIMER, 2005, 42) 
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Figura 4: Haufendorf 

(Fonte: WEIMER, Günter. Arquitetura Popular 
da Imigração Alemã. 2005, p. 42) 

 
Figura 5: Strassendorf 

(Fonte: WEIMER, Günter. Arquitetura Popular 
da Imigração Alemã. 2005, p. 43) 

 

Partido Arquitetônico e Evolução da Planta Baixa Pomerana 

Nessa região da Europa Central, devido à posterior incorporação de parte da área à Polônia, 

poucos estudos foram realizados e, portanto, poucos dados são encontrados. Segundo 

Weimer, nessa região, os agricultores não puderam desenvolver uma arquitetura tão 

exuberante quanto em outras regiões de onde também partiram imigrantes, por causa do 

regime feudal que persistiu até o início do século XIX (2005, 80). A região foi conquistada pelos 

saxões provenientes do Schleswig e da Prússia, que foram migrando ao longo da costa do mar 

báltico e de lá o domínio foi se estendendo para o interior. A penetração foi acompanhada de 

um processo de miscigenação com os povos eslavos (MOORE, 1967 apud WEIMER, 2005, 80). 

 

“[...] na Pomerânia se configuravam três faixas de partido-tipo paralelos à 
costa. Junto ao mar se impôs a Arquitetura baixo-saxã com um partido das 
casas do norte da Alemanha, as chamadas Gulfhäuser, com seus telhados 
cobertos de palha, de quatro águas, muito agudos e cantos arredondados; pés-
direitos muito baixos e, na maior parte das vezes, executadas em alvenaria de 
pedra, rebocadas e caiadas. A terra era baixa, úmida e salgada. Isso contribuiu 
também para a pobreza da Arquitetura, na qual a madeira era pouco aplicada, 
era rara ou tinha de ser trazida de longe. As casas pareciam uma miniatura das 
grandes construções da costa do Schleswig e mantinham, no topo de seus 
telhados, duas madeiras cruzadas com esculturas de cabeças de cavalo, 
pedindo a bênção do deus equino Wothan3. 

                                            
3 “Essas cabeças de cavalo em forma de cruz-de-santo-andré eram encontradas em todas as 
regiões da Baixa Saxônia e, em especial, na Vestfália, onde a penetração de cultos pré-
cristãos era especialmente profunda” (ZENDER, 1965 apud WEIMER, 2005, 80).  
Segundo Weimer, muitas destas crenças foram trazidas para o Rio Grande do Sul, como as 
benzeduras e o curandeirismo. Na Arquitetura, não encontramos cabeças de cavalos cruzadas, 
mas é frequente encontrar-se ferraduras pregadas nas soleiras ou vergas das portas externas. 
(2005, 81) 
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Mais para o interior, havia florestas que forneciam a madeira para a 
construção em enxaimel. Na faixa média desenvolveram-se as chamadas ‘casas 
a leste do Elba’ (Ostelbische Häuser). Essas casas eram de duas águas e tinham 
um esquema de divisão interna semelhante ao das casas baixo-saxãs, com 
algumas modificações funcionais importantes. Enquanto nestas havia uma 
continuidade espacial, nas casas do interior da Pomerânia as diversas funções 
eram separadas por paredes. [...] 
Na terceira faixa, a mais interior, que se localizava mais a leste, desde a 
confluência do Neise com o Oder até a Prússia oriental, se impuseram as casas 
alpendradas (Vorlauben Häuser). Elas se caracterizavam por ter o acesso 
principal implantado ao lado da empena, ao contrário da faixa intermediária, 
em que ele se encontrava na elevação do frontão. A porta principal abria para 
o vestíbulo. O nome dessas casas decorre do fato de terem o acesso principal 
protegido por um alpendre coberto por um telhado de duas águas ortogonais 
àquelas da construção principal [...]” (WEIMER, 2005, 80-81) 

 

Baur-Heinhold afirma que a origem dos partidos gerais das zonas de influência eslava é devida 

ao fato de que, entre estes povos, a divisão do espaço unitário foi feita em três partes 

distintas: residência, cozinha, estábulos. Como o clima dessa região é especialmente rigoroso, 

houve necessidade de incorporar um elemento intermediário entre o micro clima interno (da 

casa) e o ambiente externo, que veio a ser o vestíbulo (1961 apud WEIMER, 2005, 82). Na 

figura 6, podemos visualizar tal evolução através do esquema elaborado por Weimer. 

 

Figura 6: Evolução do partido pomerano. Fonte: WEIMER, Günter. Arquitetura Popular da 
Imigração Alemã. 2. ed. Porto Alegre: UFRGS , 2005, p.80-81) 

 

 

Sistema Estrutural das Coberturas Pomeranas 

Para as coberturas, três eram os tipos de estruturas mais utilizados: a alemânica, a franca e a 

saxã. Para este trabalho, em razão do sistema estrutural encontrado no sítio estudado, 
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interessa a primeira, que se baseava num sistema estrutural de terças (Pfettendach) onde as 

cargas eram transmitidas, longitudinalmente, aos frontões pelas terças e, transversalmente, às 

paredes, pelos caibros (THIEDE, 1963; KLÖCKNER, 1974 e; Brockhaus Encyklöpadie apud 

WEIMER, 2005, p.92-96). 

 

O Modelo de Sítio dos Imigrantes Centro-Europeus em Solo Rio-Grandense 

Os imigrantes germânicos abandonaram suas origens e, ao chegarem ao Rio Grande do Sul, 

tentaram recriar um espaço com características semelhantes às dos seus aldeamentos natais. 

Porém, receberam das companhias colonizadoras lotes com formatos retangulares alongados 

(ROCHE, 1969, p.95), ao longo de estradas, nas chamadas picadas e foi impossível reproduzir a 

organização das residências e das benfeitorias da forma como era na Europa Central. Assim, os 

imigrantes recriaram as aldeias - espaços públicos - dentro de seus lotes - espaços privados. 

Organizaram as benfeitorias, a residência, os pomares, as hortas, as lavouras, os potreiros, 

conforme estavam habituados (figura 8). 

Se na pomerania as casas eram organizadas em torno de uma devesa, no RS, a casa e as 

benfeitorias passaram a conformar estes pátios de serviços ou para cuidado dos animais. A 

residência passou a ser o prédio mais importante do conjunto edificado, ocupando um lugar 

de destaque nesta organização. Próximo às edificações ficam as hortas, pomares e o potreiro, 

para que se tenha mais fácil acesso às frutas e verduras que são consumidas diariamente e 

para ter os animais à vista e próximos para oferecer os cuidados diários que os mesmos 

exigem. As plantações seguem sendo organizadas como na Pomerânia, em “felders”, nas faixas 

distintas para cada produção e a faixa de mata virgem, permanece sendo preservada. Weimer 

diz que praticamente todos os sítios: 

 

“[...] conservam um pedaço de mato no local mais íngreme ou nos fundos do 
lote. Quando perguntávamos da razão da sua existência, respondiam-nos que 
era por tradição ou nos diziam: Donde já se viu uma terra sem mato! [...] Nada 
se extrai dele, atualmente. Trata-se, portanto, de um elemento disfuncional 
dentro da propriedade. 
Com o potreiro acontece o contrário. Todo o colono possui, pelo menos, 
algumas cabeças de gado que necessitam de uma área gramada para pastar. 
Para tanto, o agricultor dispõe entre 10% e 24% de área de suas propriedades, 
o que corresponde de 11% a 28% da terra cultivada. A característica desses 
potreiros é que eles sempre se encontram junto à sede da propriedade, o que 
é perfeitamente justificável porque o gado necessita ser tratado, no estábulo, 
de manhã e à noite, quando as vacas são ordenhadas. 
O resto da terra é ocupado pela agricultura, salvo um pequeno trecho de 
dimensões não plenamente definíveis, no qual está implantada a sede da 
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propriedade – residência, benfeitorias, jardim, pomar e horta – cuja área se 
situa em torno de meio hectare. [...]” (2005, 342) 
 

 
Figura 8: Esquema de um “sítio” teuto-brasileiro. Fonte: WEIMER, 2005, p.341 

 

O Sítio dos descendentes. Estudo de Caso Propriedade da Família Patzlaff 

Aquisição do sítio e construção da residência e benfeitorias  

Comumente, quando o casal fica noivo, adquire o terreno e edifica a residência, porém, para a 

família Patzlaff, a sequência de acontecimentos foi diferente. A edificação do sítio foi 

responsável pelo casamento dos patriarcas e pela consecutiva constituição da família. O que 

traz uma dose de poesia para este estudo. 

Segundo dois dos filhos do senhor Theodoro Patzlaff e da senhora Frieda Strellow Patzlaff (os 

primeiros proprietários do sítio), Joaquim Patzlaff e Eleonora Patzlaff Hönrke, neste período os 

colonos tinham como tradição entregar a herança no momento em que os jovens estavam 

iniciando suas vidas adultas e não somente no final da vida, como estamos habituados. Desta 

forma, o pai de Theodoro comprou uma “colônia de terra” para cada um dos filhos homens e 

repassou a responsabilidade de que estes pagassem o valor equivalente ao terreno às irmãs. 

Tendo recebido o lote, os jovens eram responsáveis por edificarem as benfeitorias e a 

residência para que pudessem iniciar a produção agrícola. 

No ano de 1938 o terreno foi adquirido e, em 1940, Theodoro, um de seus irmãos e alguns 

construtores contratados na, à época, colônia pelotense do Arroio do Padre, passaram a residir 

em um alojamento provisório no próprio terreno, em virtude da distância entre sua colônia de 

origem e a colônia Py Crespo, onde se localiza o sítio. Por ocasião de uma festa na vizinhança, 

Theodoro e Frieda se conheceram, namoraram, noivaram, apressaram a edificação da 

residência definitiva e, no ano de 1941, três anos após a aquisição do lote, um ano após o 

início da construção, casaram e foram morar na propriedade em estudo. 

Segundo Ida Strellow de Castro, irmã de Frieda, o material utilizado (tijolos, madeira, telhas 

etc.) foi todo trazido do Arroio do Padre. Segundo ela, aquela localidade era um conjunto de 

campos cortados por uma estrada, a Estrada da Santa Silvana, ainda em fase de consolidação. 
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A pequena concentração de mata nativa do local era composta por árvores cuja madeira não 

era “boa para a construção”. 

 

Organizaçao do Sítio 

Comparando a organização do sítio da família Patzlaff com o esquema de um sítio teuto-

brasileiro elaborado por Weimer e apresentado neste trabalho anteriormente, ficam evidentes 

as semelhanças entre ambos, conforme pode ser visto na figura 9.  

 

 
Figura 9: Organização da propriedade Patzlaff. Fonte: Levantamento 

preliminar realizado pela autora, 2009 

 

Conforme acontecia nas aldeias centro-européias, os imigrantes trouxeram o costume de 

circundar o Hof pelo pomar e pela horta. Na propriedade Patzlaff a horta fica um pouco 

deslocada, mas o pomar fica diretamente próximo do sítio. E, assim como acontece na maior 

parte dos sítios teuto-gaúchos, o potreiro fica numa região estratégica em relação ao sítio. 

A região que compreende as terras improdutivas não é utilizada para o plantio devido à 

acentuada declividade. Próximo ao potreiro e à divisa com as terras do vizinho à esquerda 

localiza-se o poço que, com uma bomba elétrica, envia água para o abastecimento do sítio. 

O pomar novo foi idealizado e cultivado por Theodoro Patzlaff na última década da sua vida. 

Com as dificuldades motoras que a avançada idade lhe trouxe, a agricultura tornou-se 

impraticável, porém, como para ele era impensável deixar de trabalhar, substituiu o cultivo em 

grande escala pelo cuidado de árvores frutíferas próximas à residência. Da mesma forma, o 

chiqueiro foi desativado, pois a criação de porcos, animais pesados, foi substituída pela criação 

de aves no pátio do sítio. 

 

O Hof (pátio) 
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Assim como a propriedade é organizada de 

acordo com “diretrizes” que se repetem em 

inúmeros sítios de teuto-brasileiros, o Hof4 da 

propriedade Patzlaff (Figura 11) também 

segue um aparente modelo em sua 

organização.  

 

Figura 11: Hof da propriedade Patzlaff. (Fonte: Desenho elaborado pela autora, com base em 
levantamentos realizados para este trabalho.) 

Em um local mais elevado do lote, está implantada a residência. Dela é possível enxergar os 

pátios, uma parte do potreiro, o pomar antigo e as plantações próximas à estrada.  

Na figura 11, o prédio onde estão a garagem, as cocheiras, os depósitos e o chiqueiro, 

atualmente é todo construído em madeira, e subdividido internamente. Ele sofreu inúmeros 

reparos ao longo dos anos, como a substituição das madeiras ruins do fechamento e da 

estrutura, o remanejo das subdivisões internas, conforme as necessidades e a demolição da 

parte construída em alvenaria e posterior substituição por estrutura e vedação em madeira. 

Segundo Ida Strellow de Castro a parte que hoje serve de cocheiras, serviu de abrigo a 

Theodoro Patzlaff e seus colaboradores na edificação da residência. O depósito deste 

complexo representado desabou há alguns anos. Este foi todo construído em alvenaria de 

tijolos de barro com argamassa de barro. Os tijolos provieram da olaria que funcionou na 

propriedade durante alguns anos. Joaquim e Eleonora disseram que a olaria era de seu pai, 

Theodoro. Porém Ida Strellow de Castro afirmou que a olaria fora de seu irmão Reinaldo 

Strellow. Que morou durante alguns anos na propriedade, à época em que a olaria funcionava, 

porém, com o término da atividade mudou-se e, posteriormente, na década de 80 até o seu 

falecimento nos anos 90 voltou a residir na propriedade. O forno e o galpão que comporta o 

galinheiro e o defumador também foram edificados em alvenaria.  

O conjunto edificado forma pátios que assumem funções específicas conforme sua localização. 

Sob a sombra das figueiras, próximo à residência, realizavam-se alguns encontros da família. 

Com mais freqüência em tempos idos do que atualmente. 

O pátio doméstico atende às demandas da casa. Nele cortava-se a lenha e matavam-se as 

aves; nele está o forno onde eram assados os pães, as cucas, os bolos, as carnes que 

                                            
4 Espaço onde estão implantadas a residência e as benfeitorias e, onde essas conformam 
pátios de serviço e de lazer. 
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precisavam ser armazenadas, antes da chegada da luz elétrica5 e do refrigerador, já pré-

assadas dentro da banha de porco. E, sob a sombra da figueira, era feita a Schmier6 em tachos 

de cobre sob o fogo de chão e eram lavadas as roupas em um tanque sem encanamento. Para 

a secagem dessas roupas não existiam varais específicos, as mesmas eram deixadas sobre os 

arames das cercas que separavam as lavouras do potreiro e do pátio, o Hof.  

No pátio agrícola eram realizadas as atividades relacionadas à produção. Tais como a 

classificação do aspargo para o posterior envio às fábricas; o descascamento do feijão, etc. 

O jardim era um espaço pouco utilizado. Era cultivado principalmente para a contemplação 

por parte das visitas que esporadicamente surgiam. 

Por fim, o maciço de bambus servia para barrar os ventos que vinham daquela direção, um 

descampado onde estava o potreiro. 

Partido Arquitetônico da Residência e seus Usos 

A residência passou por algumas alterações desde a sua construção até os dias atuais. 

Primeiramente, na década de 40, ela tinha o avarandado, a sala de estar e os dois quartos que 

estão diretamente ao lado dela, exatamente como nos dias atuais (um quarto era o dormitório 

do casal e outro era um quarto de hóspedes), uma cozinha e uma sala de jantar. 

Com o nascimento dos filhos, tendo meninos e meninas, foi necessário reorganizar a casa a fim 

de separar os filhos nos dormitórios de acordo com o gênero. Assim, a divisória entre a cozinha 

e a sala de jantar foi retirada, e foi construída outra parede, transformando a cozinha e a sala 

de jantar num espaço integrado e criando um dormitório ao lado destes. 

Já desta época são contadas histórias envolvendo a casa sempre referenciando o uso 

constante da cozinha como local de convívio da família e a sala de estar apenas servindo para 

recepcionar visitas externas. 

Sendo assim, conforme já foi mencionado anteriormente, no final da década de 60, já com os 

sete filhos nascidos e alguns já crescidos, sentiram a necessidade de ampliar a cozinha e 

construir um banheiro, conforme pode ser visto na figura 14 

                                            
5 Segundo informações passadas por Joaquim Patzlaff, a energia elétrica só chegou àquela 
região no início da década de 70, durante a gestão do Prefeito Municipal Ari Alcântara. 
6 Tradicional doce de frutas alemão, pastoso, feito com a polpa da fruta, diferentemente da 
geleia, que usava a casca. Feito de acordo com a fruta da época. 
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Figura 14: Planta-Baixa atual da Residência 
(Fonte: Elaborado pela autora para este trabalho. 

Baseada no levantamento) 

Antes da construção desta ampliação, havia 

no local onde esta foi edificada, um telheiro 

sob o qual ficava o forno à lenha (anterior ao 

apresentado na figura 22), uma tina que era 

utilizada para a higiene pessoal e um 

pequeno galpão fechado, onde armazenavam 

os alimentos que eram colhidos e seriam 

consumidos pela casa, tais como batata, 

feijão etc. 

Perguntados sobre como era feita a higiene pessoal, as lembranças divergiram de acordo com 

o gênero do entrevistado. Joaquim lembrou de tomar um banho semanal na sanga próxima, 

Eleonora lembrou-se de tomar banho na tina sob o telheiro e, devido a esta aparente 

dificuldade, na cozinha, sob um banco próximo ao fogão à lenha existia uma gamela para 

lavarem os pés e uma bacia para lavarem as mãos e o rosto, semelhantemente com o que 

Weimer descreve em diversas casas de imigrantes gaúchos chamando, em alemão, de 

Waschenbank7 (2005, 166 ; 274; 277). 

Porém, a cozinha edificada na década de 60 nunca foi efetivamente utilizada, pois, no 

momento da conclusão das obras, os filhos começaram a casar e a sair de casa. Desta forma, a 

cozinha secundária (conforme denominada na figura 30) passou a ser utilizada como despensa 

e, eventualmente, como o local onde eram limpos os porcos que eram mortos 

periodicamente, onde se faziam as lingüiças, os queijos de porco, os patês, as morcelas e todos 

os seus diversos derivados. 

As principais semelhanças encontradas entre a organização funcional da residência da família 

Patzlaff com as casas pomeranas e com as casas teuto-gaúchas foram: a) a cozinha como o 

centro distribuidor de todas as funções. Sendo esta, a dependência mais importante por ser a 

mais utilizada da casa; b) Os dormitórios se localizam diretamente ao lado da sala de estar, 

sendo aumentado o número de quartos de acordo com o número de filhos. c) A varanda 

aparece como um elemento intermediário, estando presente nos dois acessos: o principal e o 

secundário. 

Outro elemento interessante presente na residência Patzlaff é uma pequena “janela” presente 

na parede que divide o dormitório da cozinha (Figura 15). As histórias que  

                                            
7 Banco de lavar. 
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são contadas trazem aquele elemento como “o local 

para colocar o rádio”, porém, Baur-Heinhold diz que 

na Vestfália, a  Diele8 era de domínio da esposa do 

agricultor que passava o dia supervisionando de 

perto e, “para fins de supervisão noturna, havia, 

muitas vezes, uma pequena janela entre a sala e a 

Diele. Através dela, desde o dossel ou nicho de 

dormir, os patrões podiam controlar a eira” (1961, 

10-11 apud WEIMER, 2005, 78). 

 

Figura 15: Janela entre dormitório e 
cozinha 

(Fonte: Foto da Autora em 05/07/2009) 

 

 

Sistemas Construtivos 

O sistema construtivo considerado efetivamente teuto-gaúcho, sem dúvida, é o enxaimel. 

Porém, acredita-se que devido à escassez de madeira no local e à existência de profissionais 

construtores que dominavam a técnica luso-brasileira, optou-se por edificar a residência 

Patzlaff com todas estas características portuguesas (ver figuras 32, 33, 34 e 35).  

  
Figura 16: Fachada Nordeste Figura 17: Fachada Sudoeste. 

  
Figura 18: Fachada Noroeste. Figura 19: Fachada Sudeste. 

(Fonte: Levantamento Físico-espacial elaborado pela autora em 05/07/2009) 

 

Construída em alvenaria, com janelas de madeira e vidro, do tipo guilhotina, com duas folhas 

de madeira internas e portas também de madeira (a do acesso secundário de folha única 

articulada 90º e a principal, também de madeira com duas folhas,  

                                            
8 Também citada por Weimer como “Eira”, o espaço da casa onde eram realizadas inúmeras 
atividades, como as agrícolas e as agropastoris, a preparação de alimentos, as refeições e era 
onde dormiam os empregados e os animais. 
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articuladas a 90º, esta última com bandeira com 

vidros em proporção semelhante a das janelas); a 

casa aparentemente “portuguesa, com certeza” 

surpreende ao ter a estrutura de seu telhado 

analisada.  

A edificação portuguesa utiliza-se de tesouras 

romanas para estruturar seus telhados. Nesta 

construção em estudo, encontra-se o sistema 

estrutural de terças, conforme foi apresentado 

anteriormente e a figura 20 ilustra. 

 
Figura 20: Estrutura do telhado (Fonte: Foto 
da Autora em 05/07/2009) 

Analisando os galpões de madeira, reparamos que a estruturação utilizada nos mesmos é 

muito semelhante à presente no enxaimel. Sua única diferença consiste no que poderíamos 

chamar de um retrocesso histórico: o tramado estrutural preso ao solo. Visto o que Weimer 

trás a esse respeito o seguinte: 

 

“No começo dos tempos históricos, as plantas se tornaram retangulares e a 
técnica construtiva teve um progresso decisivo quando se conseguiu resolver 
um problema fundamental: a madeira cravada no solo apodrecia facilmente. 
Ao se elevar o tramado de madeiras verticais e horizontais sobre a fundação de 
pedra, eliminou-se esse problema, mas a estrutura perdeu em rigidez. Isso foi 
solucionado quando se descobriu que peças inclinadas e encaixadas nos 
tramos conferiam à original a sua rigidez. A descoberta da triangulação 
significa para esta técnica construtiva o mesmo que a roda para os transportes. 
Ela é o princípio básico da estática sobre o qual repousa toda a evolução 
posterior” 
 

O telhado dos galpões é estruturado de forma muito semelhante à da residência, porém nos 

galpões não existem tantas escoras como foram necessárias no telhado da residência, 

somente existe uma inclinada em cada extremidade, conforme pode ser visto na figura 37. 

 

 

 
Figura 21: Estruturação das paredes do galpão (Fonte: 
Foto da Autora em 05/07/2009) 

 
Figura 22: Estrutura do telhado de Caibros com escoras 
(Fonte: Foto da Autora em 05/07/2009) 
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Considerações finais 

Os imigrantes alemães, expulsos de sua terra natal, devido às tensões internas centro-

européias, foram figuras importantes para a consolidação do território rio-grandense e, tendo 

abandonado seus locais de origem, muitas vezes apenas com um pequeno baú com objetos 

pessoais, roupas, ferramentas e expectativas, tentaram  recriar um espaço com características 

semelhantes às dos aldeamentos centro-europeus.  

Da mesma forma, os descendentes desses imigrantes seguiram repetindo o modelo 

organizacional dos sítios e das residências e utilizando ainda técnicas construtivas amplamente 

conhecidas pelos seus grupos de origem. Muitas vezes, através da complementação de 

conhecimentos.  

O descendente teuto-gaúcho, na sua grande maioria, não conhecia, ou não dominava a técnica 

da alvenaria e quando, por necessidade ou opção, essa forma de construir era utilizada, ele 

não tinha voz de comando no canteiro de obras. Porém, quando se tratava do emprego da 

madeira, em qualquer que fosse a etapa da construção - execução da estrutura, das vedações, 

do piso, do madeiramento do telhado ou na edificação das benfeitorias - quem impunha o 

conhecimento era o imigrante ou o seu descendente. 

O estudo de caso apresentou um sítio que segue diversas dessas características, no entanto 

com algumas peculiaridades. A primeira delas foi a necessidade que o descendente, 

responsável pela edificação do sítio estudado, sentiu, ao chegar ao local: se afastar da água a 

fim de não ficar deslocado da via de acesso ao seu lote. 

Posteriormente, não encontrou no local o material necessário para a edificação de sua 

residência, precisando importar tudo de sua colônia de origem, inclusive mão-de-obra. Mesmo 

assim, embora as características estéticas sigam padrões coloniais portugueses, em diversos 

pontos se percebe a presença da cultura arquitetônica característica da imigração alemã. 

De todas, a maior peculiaridade deste estudo foi a constatação da existência de uma olaria, 

ativa durante determinado período, dentro da propriedade. Nela foram fabricados tijolos para 

a edificação de parte das benfeitorias do sítio e, também, para a edificação de algumas 

residências e benfeitorias vizinhas. Sobre esse fato, é necessário um estudo específico 

posterior. 

Alguns estudiosos apresentam os imigrantes alemães como excelentes artesãos madeireiros, 

carpinteiros ou marceneiros. E a análise deste sítio mostrou que, muito provavelmente, o 

saber trabalhar a madeira seja uma herança transmitida através das gerações. Contudo, como 

esta amostragem é infinitamente pequena, para confirmar todas as hipóteses apresentadas, é 
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necessária a análise de outros sítios de descendentes de imigrantes cujas características se 

repitam.  
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