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APRESENTAÇÃO 

 

As mobilidades humanas são um fenômeno global desde tempos remotos. Suas 

implicações podem ser percebidas de formas diversas, sendo normalmente agrupadas em temas 

como política, economia, sociedade, educação e nas últimas décadas, tem-se dado atenção 

especial para o ambiente e questões climáticas. Com o avanço do desmatamento e das 

transformações ambientais, paisagísticas, geográficas e urbanas, condicionadas por diferentes 

mobilidades humanas históricas e recentes e através da ação do homem e da agência não 

humana, a temática ambiental foi ganhando importante destaque nos estudos históricos e nas 

Ciências Humanas de forma geral. 

Pensando nisso, o Seminário Internacional Migrações, territorialidades e ambiente e XV 

Seminário Nacional de Pesquisadores da História das Comunidades Teuto-brasileiras, reúne 

trabalhos de diversos pesquisadores brasileiros e internacionais com o objetivo discutir os 

deslocamentos migratórios históricos e contemporâneos, as suas territorialidades regionais e 

transnacionais, e os impactos no ambiente, organizando-os em oito simpósios temáticos. O 

caderno de resumos ora consultado, contém o cronograma do evento, dos simpósios temáticos 

e os resumos das pesquisas que serão apresentadas durante o evento. 

A diversidade de trabalhos reunidos demonstra dois importantes pontos: primeiro, 

pesquisadores a nível nacional e internacional seguem desenvolvendo importantes trabalhos no 

âmbito dos estudos migratórios, contribuindo para a constante renovação da historiografia. 

Como o leitor poderá perceber, o uso de recursos teóricos/metodológicos dos pesquisadores 

está ancorado em perspectivas das mais diversas, somados a utilização de fontes de pesquisa 

originais e a releitura de trabalhos “clássicos”, conferindo diversidade de abordagens e avanços 

importantes nas discussões sobre mobilidades humanas e suas implicações políticas, 

econômicas, sociais, culturais, geográficas, educacionais e ambientais. Assim, chega-se a 

segunda característica importante dos trabalhos: essa variedade de estudos, métodos de 

pesquisa, recursos teóricos, fontes e aprofundamento conceitual, demonstra que o campo dos 

estudos migratórios está longe de estar esgotado. Pelo contrário, as possibilidades de pesquisa 

suscitadas pelos trabalhos ora reunidos apontam para enriquecimento cada vez maior da 

historiografia. 

Além disso, deve-se destacar a diversidade regional dos pesquisadores que submeteram 

trabalhos ao Seminário Internacional Migrações, territorialidades e ambiente e XV Seminário 

Nacional de Pesquisadores da História das Comunidades Teuto-brasileiras. Pesquisadores das 
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regiões de imigração e colonização históricas, como Sul e Sudeste, somados aos pesquisadores 

das regiões Centro-oeste, Norte e Nordeste, demonstrando que os deslocamentos populacionais 

são uma temática que extrapola as fronteiras regionais e étnicas, conferindo credibilidade ao 

caráter nacional da Associação Nacional de Pesquisadores da História das Comunidades 

Teuto-Brasileiras, promotora do evento. 

Deve-se destacar a relevância dos estudos migratórios localizados entre os séculos XIX, 

XX e XXI. Eles seguem tendo importância significativa para o debate sobre a construção de 

uma sociedade plural. Nesse momento adverso da saúde pública e ambientes globais, refletir 

sobre os movimentos migratórios e seus múltiplos sentidos políticos, econômicos, sociais, 

culturais, educacionais, geográficos e ambientais é de suma importância para a continuidade do 

diálogo transnacional sobre esse tema que é tão caro para a sociedade contemporânea. 

Cabe mencionar, para finalizar, a expressiva diversidade regional dos ouvintes inscritos 

no Seminário Internacional Migrações, territorialidades e ambiente e XV Seminário Nacional 

de Pesquisadores da História das Comunidades Teuto-brasileiras, evidenciando a importância 

das discussões suscitadas pelo tema do evento. 

Agradecemos a presença virtual de tod@s – conferencistas, palestrantes das mesas 

redondas, coordenadores de simpósios temáticos, apresentadores de trabalhos e ouvintes. 

Agradecemos a comissão organizadora do evento. 

Desejamos a tod@s um ótimo evento, permeado pelo diálogo, a escuta, o debate de 

ideias e a construção do conhecimento. 

Boa leitura!  

Comissão organizadora 

Diretoria da ANPHCTB/ Gestão 2019-2021 
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PROGRAMAÇÃO 

 

Quarta-Feira 

05/05 

14h – Abertura 

14h30 – Simpósios Temáticos 

17h – Lançamento de Livros: Entrevistas virtuais com os autores 

18h – Simpósios Temáticos 

Quinta-Feira 

06/05 

9h - Simpósios Temáticos 

14h – Mesa Redonda 

Migrações, territorialidades e meio ambiente: diálogos entre literatura e 

história  

Dra. Ivânia Campigotto Aquino (UPF) 

Dr. Gerson Roberto Neumann (UFRGS/ IHSL)  

Mediador: Dr. Jorge Luis da Cunha (UFSM/ IHSL) 

19h30 – Conferência 

Migração Alemanha-Chile 

Dr. Eduardo Gallardo Martínez (CEHAL) 

Mediador: Dr. Eduardo Relly (PNPD/UNISINOS/ ANPHCTB) 

Sexta-Feira 

07/05 

10h30 – Mesa Redonda 

Migrações, territorialidades e meio ambiente 

Dr. Eduardo Relly (PNPD/UNISINOS/ ANPHCTB) 

Dr. João Klug (UFSC) 

Mediador: Dr. Marcos Antônio Witt (UNISINOS/ IHSL) 

14h – Mesa Redonda 

Migrações contemporâneas e direito internacional  

Dra. Patrícia Grazziotin Noschang (UPF) 

Dr. João Carlos Tedesco (UPF) 

Mediador: Dra. Márcia Solange Volkmer (UNIVATES/ ANPHCTB) 

19h30 – Conferência 

Imigração e colonização particular: estudos comparativos Brasil-Argentina   

Dr. Juan Luis Martirén (CONICET/Argentina) 

Mediador: Ms. Welington Augusto Blume (ANPHCTB) 

Sábado 

08/05 

 

9h – Mesa Redonda 

ANPHCTB: uma trajetória voltada ao estudo das comunidades teuto-

brasileiras 

Prof. Waldemar Richter 

Dra. Isabel Arendt (ISEI/UNISINOS/ANPHCTB/ IHSL) 

Mediadora: Rosane Marcia Neumann (PUCRS/ANPHCTB/ IHSL) 
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CRONOGRAMA DE APRESENTAÇÕES 

 

Simpósio Temático 01 - Migrações e Educação 

Coordenação: Dr. Jorge Luiz da Cunha (UFSM) e Dr. José Edimar de Souza (UCS/ ANPHCTB) 

05/05 - Quarta-Feira - 14h30 às 17h [Tarde] 

Karen Laiz Krause Romig (UFPel) 

Simone Gomes de Faria (UFPel) 

AS ESCOLAS PARTICULARES LUTERANAS NO 

CONTEXTO POMERANO DA SERRA DOS TAPES-RS: 

TRANSIÇÕES E CARACTERÍSTICAS 

Adriana Santiago Silva (UNIFESP) EDUCAÇÃO E PERSPECTIVA DE PERTENCIMENTO: A 

IMIGRAÇÃO ITALIANA E O ATENDIMENTO 

ESCOLAR EM SÃO BERNARDO DO CAMPO (1880-

1910) 

Isabel Rosa Gritti (UFFS) A ESCOLA DOS IMIGRANTES POLONESES EM 

FLORESTA NO PERÍODO DA REVOLUÇÃO DE 1923 

NO RIO GRANDE DO SUL 

Adriana Aparecida Alves da Silva 

Pereira (UFSCar);  

Ricardo Coser Mergulhão (UFSCar);  

Graciele Aparecida da Silva  (UFSCar) 

UM OLHAR PARA COLÔNIA PINHAL COMO ESPAÇO 

EDUCATIVO 1962 - 1982 

Pedro Reinaldo Cipriani Manfroi 

(UERGS) 

O ESCOLÃO DO KEPHAS E AS MIGRAÇÕES 

REGIONAIS PARA NOVO HAMBURGO/RS (1980 A 

2000) 

José Edimar De Souza (UCS) OS GRUPOS ESCOLARES EM REGIÃO DE IMIGRAÇÃO 

ALEMÃ: ENSINO PRIMÁRIO NA PRIMEIRA METADE 

DO SÉCULO XX 

Myrna Gowert Madia Berwaldt 

(FURG)  

Gabriela Medeiros Nogueira (FURG) 

SILENCIAMENTO DA LÍNGUA MATERNA QUANDO A 

CRIANÇA INGRESSA NA ESCOLA: UM BREVE 

ESTUDO SOBRE A LÍNGUA POMERANA 

05/05 - Quarta-Feira - 18h às 21h [Noite] 

Rosemeri Barreto Argenta (UCS)  

Mariana Lisbôa de Oliveira (UCS) 

IMIGRAÇÃO E EDUCAÇÃO: RELAÇÕES DE 

CONTEXTO NO MUNICÍPIO DE VACARIA/RS 

Andrea de Faria Souza (UNIFESP) “A AÇÃO NACIONALISTA PARA O BENEFÍCIO E O 

CULTIVO DA LÍNGUA PÁTRIA NAS ESCOLAS 

PRIMÁRIAS PAULISTAS” (1937) 
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Adriana Mendonça Cunha 

(PPGHCS/COC/Fiocruz) 

A NACIONALIZAÇÃO DOS IMIGRANTES ALEMÃES E 

JAPONESES PELO ESTADO NOVO A PARTIR DO 

OLHAR DO PESQUISADOR ESTADUNIDENSE 

ROBERT K. HALL (1940-1942) 

Carlos Eduardo Bartel (IFC) EDUCAÇÃO NO MUNICÍPIO DE HAMÔNIA (IBIRAMA) 

DURANTE O ESTADO NOVO (1937-1945): “UM 

PROBLEMA MAIS DE INTELIGÊNCIA DO QUE DE 

FORÇA” 

Claudia Panizzolo (UNIFESP) DA ITÁLIA AO BRASIL: INDÍCIOS DA CIRCULAÇÃO 

DOS SILABÁRIOS NAS ESCOLAS ITALIANAS EM SÃO 

PAULO ENTRE FINS DO SÉCULO XIX E PRIMEIRA 

DÉCADA DO SÉCULO XX 

Cristian Giacomoni (UCS)  

Elise Testolin Abreu (UCS) 

GEMMA CATHARINA MARIA MARTINATO 

CALLEGARI: UMA VIDA DEDICADA À ESCOLA E A 

EDUCAÇÃO FÍSICA 

Rafael de Souza Pinheiro (UCS);  

Samanta Vanz (UCS) 

MIGRAÇÃO, PROCESSOS DE ESCOLARIZAÇÃO E 

ARQUITETURA ESCOLAR NA SERRA GAÚCHA: 1930-

1950 

06/05 - Quinta-Feira - 9h às 12h [Manhã] 

Marcio Nilander Avila Barreto (UFPel) O IMPRESSO “O AMIGO DAS CRIANÇAS”: UMA 

LONGA TRAJETÓRIA QUE TEVE INÍCIO NO 

LUTERANISMO ADVINDO DA IMIGRAÇÃO ALEMÃ 

Elias Kruger Albrecht (UFPel)  

Patrícia Weiduschadt (UFPel) 

O IMPRESSO JUVENIL COMO ESPAÇO EDUCATIVO 

NÃO FORMAL 

Carla Cristine Spies Stallbaum (UPF) A IMIGRAÇÃO NO CINEMA: POSSIBILIDADES DE 

ENSINO 

Evelise Amgarten Quitzau 

(ISEF/UdelaR)  

Carmen Lucia Soares (Unicamp) 

VIDA ASSOCIATIVA EM COMUNIDADES TEUTO-

BRASILEIRAS NAS PRIMEIRAS DÉCADAS DO 

SÉCULO XX: O LUGAR DAS SOCIEDADES 

GINÁSTICAS 

Tatiele Moreira Marques (Ufpel) 

Eliege Marizel Moreira Barbosa 

(Unisc)  

Mariel Moreira Barbosa (Unipampa) 

OS PROCESSOS METODOLÓGICOS DE ENSINO: DO 

MODELO JESUÍTICO AOS DIAS DE HOJE 
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Elen Lemaire Pedri (UCS)  

Karoline Sander Farinha (UCS) 

HISTÓRIA DAS MULHERES IMIGRANTES NA 

INDÚSTRIA CAXIENSE 

Bárbara Birk de Mello (FEEVALE)  

Márcia Blanco Cardoso (FEEVALE) 

DIREITOS HUMANOS, EDUCAÇÃO E MIGRAÇÃO: 

EXPERIÊNCIAS E VIVÊNCIAS A PARTIR DA PRÁTICA 

EXTENSIONISTA 

 

Simpósio Temático 02 - Cultura, memória e patrimônio histórico 

Coordenação: Dra. Cristina Seibert Schneider (UNISINOS/ ANPHCTB) e  

Paulo Daniel Spolier (APMNH/ ANPHCTB) 

5 de maio - 18h às 21h (Noite) 

Cristiano Nicolini (FH/UFG)  

Luiz Eduardo Barbosa Gonçalves 

(FH/UFG) 

DE ESTRELA A GOIÁS: A PATRIMONIALIZAÇÃO DE 

MEMÓRIAS REGIONAIS E O SEU POTENCIAL 

DIDÁTICO 

Samara Camilotto (UCS)  

 

EMIGRAÇÃO SUL-RIO-GRANDENSE E A 

CONSTITUIÇÃO DE TERRITÓRIOS E 

TERRITORIALIDADES DE TRADIÇÃO GAÚCHA 

Wellerson Emanuel Ferreira 

(UNICENTRO) 

FAXINAL COMO MODO DE VIDA: ENFATIZANDO A 

CULTURA E A MEMÓRIA ATRELADA ÀS PRÁTICAS 

DO VIVER EM FAXINAL 

Gabriel Vabo (PPGMA - FCRB) 

 

MEMÓRIAS DE UMA MULHER PRETA 

FRIBURGUENSE: NÃO SÓ DE SUÍÇO E ALEMÃO É 

FEITA A HISTÓRIA DE NOVA FRIBURGO 

João Hecker Luz (PUC/RS) O ARQUIVO PARTICULAR DE JOSÉ LUTZENBERGER 

E A SUA AUTOBIOGRAFIA 

Fernando Lacerda Simões Duarte 

(UFPA) 

ACERVOS MUSICAIS DE RELIGIOSAS 

GERMANÓFONAS RECOLHIDOS A DUAS 

INSTITUIÇÕES HOSPITALARES NA REGIÃO SUL DO 

BRASIL 

Jimmy Melo (UFRR) ESTUDOS DECOLONIAIS: GRAFISMO, GRAFITE E 

MURALISMO EM CAMPO RAIZ NA CIDADE DE 

MANAUS – AMAZONAS 

6 de maio - 9h às 12h (Manhã) 
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Denis Gerson Simões (DGS)  

Elisangela Leitzke (EL) 

DANÇA, ETNIA E IDENTIDADE: PATRIMÔNIO 

IMATERIAL E DIVERSIDADE NAS COMUNIDADES 

DE IDENTIDADE ALEMÃ NA PORTO ALEGRE DO 

SÉCULO XX 

José Luiz Xavier Filho (UPE) FESTIVAL DE CULTURA NEGRA DO QUILOMBO 

SAMBAQUIM 

Sandra Kuester (UFFS) KERBFEST: UMA FESTIVIDADE TEUTO-BRASILEIRA 

EM SEARA/SC (1993-2005) 

Douglas Márcio Kaiser (FEEVALE) OKTOBERFEST DE IGREJINHA: ASPECTOS 

HISTÓRICOS E ANÁLISE COM BASE EM OBRAS DE 

RIBEIRO, SCHWARCZ E STARLING 

Douglas Orestes Franzen (UCEFF) AS IGREJAS DE PORTO NOVO: SIMBOLOGIA DA 

ARQUITETURA ENXAIMEL E A VALORIZAÇÃO DO 

PATRIMÔNIO TEUTO-BRASILEIRO 

Paulo Daniel Spolier (APMNH/Instituto 

Ivoti) 

CATEDRAL SÃO LUIZ GONZAGA: PATRIMÔNIO 

RELIGIOSO DE NOVO HAMBURGO 

Laís Specht Schütz (PMAF) ALTO FELIZ: UMA LEITURA DAS AÇÕES DE 

PRESERVAÇÃO DO PATRIMÔNIO CULTURAL NA 

PERSPECTIVA DA EDUCAÇÃO PATRIMONIAL 

Cristina Seibert Schneider (UNISINOS) 

Gabriela Passos Selau (UNISINOS) 

“NÃO CABIA TODO MUNDO...”: AS MEMÓRIAS DA 

CASA DA FEITORIA E A EDUCAÇÃO PATRIMONIAL 

NA RESSIGNIFICAÇÃO DE SEU VALOR SIMBÓLICO 

 

Simpósio Temático 03 - Migrações, etnicidades, religião e gênero 

Coordenação: Dr. Rodrigo Luis dos Santos (UNISINOS/ ANPHCTB) e  

Dra. Caroline von Mühlen (Sinodal/ ANPHCTB) 

05/05 - Quarta-Feira - 14h30 às 17h [Tarde] 

Karina Bortolanza (UNISINOS)  

 

TRAJETÓRIA E ASCENSÃO DE UMA IMIGRANTE: 

ANNA MARIA PAULETTI RECH (1876-1916) E A 

ATUAÇÃO FEMININA NAS COLÔNIAS ITALIANAS 

DO RIO GRANDE DO SUL 

Carlise Schneiders (UPF) ALTERIDADE EM PORTO NOVO: UM OLHAR SOBRE 

AS RELAÇÕES INTERÉTNICAS FEMININAS A PARTIR 

DO LIVRO “ESPÍRITO PIONEIRO” (1926-1950) 
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Rodrigo Luis dos Santos (UNISINOS) A CONSTRUÇÃO IMAGÉTICA FEMININA E OS 

DISCURSOS ANTINIPÔNICOS NO BRASIL 

Caroline von Mühlen (SINODAL) GÊNERO, CRIME E VIOLÊNCIA: AS MULHERES NAS 

FONTES CRIMINAIS (SÃO LEOPOLDO, SÉCULO XIX) 

Henrique Schlumberger Vitchmichen 

(UEPG)  

Tiago Boruch (UEM) 

UM ELO DE IDENTIDADE: A RELIGIOSIDADE DOS 

IMIGRANTES UCRANIANOS EM PRUDENTÓPOLIS 

05/05 - Quarta-Feira - 18h às 21h [Noite] 

Ana Lena Grosse (UNISINOS)  

Dimy José Moreira Dornelles 

(UNISINOS) 

A GERMANIDADE ENTRE CULTOS E PRISÕES: 

REPRESSÃO POLICIAL E CONFLITOS 

DIPLOMÁTICOS NO CONTEXTO DA SEGUNDA 

GUERRA (1942-1945) 

Lidiane Lima Schoenardie (FACCAT) A PARTICIPAÇÃO DE MULHERES NA ESPIONAGEM 

NAZISTA NO BRASIL (1940-1942) 

Bruno Vinicius Noquelli Lombardi 

(UNICENTRO) 

MIGRAÇÃO E DIFERENÇA: ISLÂMICO-

SENEGALESES EM TOLEDO, PR 

Júlia Zeilmann Jaeger (UCS);  

Vania Beatriz Merlotti Herédia (UCS) 

IMIGRAÇÃO SENEGALESA: O IMPACTO DAS REDES 

DE ACOLHIMENTO 

Leonardo Souza das Neves (UERJ) OCUPAÇÃO “VILA DOS SONHO”: UMA REFLEXÃO 

SOBRE A POLÍTICA DE ESQUECIMENTO 

 

Simpósio Temático 04 - Migrações e Política 

Coordenação: Dr. Tiago Weizenmann (UNIVATES/ ANPHCTB) e Dr. René Ernaini Gertz 

(PUCRS/UFRGS/ IHSL) 

06/05 - Quinta-Feira - 9h às 12h [Manhã] 

Rhuan Targino Zaleski Trindade 

(Unicentro/Irati) 

OS POLONESES E A DOPS-PR 

Wanilton Dudek (UNIUV) A SEÇÃO PARANAENSE DO MOVIMENTO DOS 

ALEMÃES ANTINAZISTAS DO BRASIL 

Giovana Zamboni Rossi (UFSC) 

 

ENTRE DOCUMENTOS CONSULARES E AS CARTAS 

DE GODOFREDO LUTZ LUCE: LIMINARIDADE E A 

DIPLOMACIA NO COTIDIANO DE IMIGRANTES 
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ALEMÃES NO SUDESTE DE SANTA CATARINA (1939-

1945) 

João Vitor Sausen (UFSM);  

Maria Medianeira Padoin (UFSM) 

PERSEGUIDOS, TORTURADOS E PATRIOTAS: OS 

INCENTIVOS AO PATRIOTISMO NA 

NACIONALIZAÇÃO DE PORTO NOVO (1939-1945) 

Carlos Eduardo Piassini (UFSM) 

 

OS TEUTO-BRASILEIROS E A POLÍTICA ELEITORAL 

NO RIO GRANDE DO SUL, SÉC. XIX 

Frederico Duarte Bartz (UFRGS) A ALLGEMEINER ARBEITER-VEREIN E OS ESPAÇOS 

DE MOBILIZAÇÃO DOS SOCIALDEMOCRATAS 

ALEMÃES EM PORTO ALEGRE (1892-1928) 

Monica Rossato (UFSM; PMNP) ENTRE A REGIÃO FRONTEIRIÇA PLATINA E A 

EUROPA: POLÍTICA, GUERRA E MIGRAÇÕES NA 

REVOLUÇÃO FEDERALISTA (1893-1895) 

Luiz Gustavo Martins da Silva 

(PPGHIS-UFOP) 

MIGRAÇÕES POLÍTICAS: EXÍLIO LIBERAL E 

EXILADOS NA EUROPA E NO BRASIL (1820-1840) 

Tiago Weizenmann (Univates) A ATUAÇÃO POLÍTICA DE KARL VON KOSERITZ 

(1864-1890) 

 

Simpósio Temático 05 - Migrações, economia e sociedade 

Coordenação: Ms. Welington Augusto Blume (ANPHCTB) e Jéferson Luís Schaeffer (ANPHCTB) 

5 de maio - 18h às 21h (Noite) 

Rita de Cássia Lara Couto (ITBWD) ALEMÃES EM MINAS GERAIS: CONTRIBUIÇÕES DA 

COLÔNIA DOM PEDRO II NA INDUSTRIALIZAÇÃO E 

NA VIDA SOCIAL DE JUIZ DE FORA 

Patrícia Bosenbecker (UFSCar) 

 

PERFIS E CAMPOS DE ATUAÇÃO DOS 

EMPRESÁRIOS DO SETOR PRIVADO DE IMIGRAÇÃO 

E COLONIZAÇÃO NO SUL E SUDESTE DO BRASIL 

(1850 – 1914) 

Júlia Leite Gregory (UNISINOS) PEQUENAS EMPRESAS, GRANDES NEGÓCIOS 

Jéferson Luís Schaeffer (UNIVATES) O AVANÇO SOBRE O HINTERLAND: FAMÍLIAS DE 

ORIGEM NEERLANDESA NOS VALES DOS ARROIOS 

SAMPAIO E FORQUETINHA (1882-1900) 
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João Vítor Sand Theisen (UPF) POLÍTICA REPUBLICANA E COLONIZAÇÃO: A 

EMPRESA COLONIZADORA SERAFIM FAGUNDES & 

CIA E A COMPRA DE TERRAS PÚBLICAS NA REGIÃO 

DO PLANALTO RIO-GRANDENSE, 1904 

Kalinka de Oliveira Schmitz 

(UNISINOS) 

SANTA ROSA E O PROJETO DE COLONIZAÇÃO 

MISTA (1914) 

Paulo Rogerio Friedrichs Adam (IFFar) LIDERANÇAS ÉTNICAS: PASTOR LUTERANO 

HERMANN BUCHLI 

Luis De Castro Campos Junior (UENP) O COOPERATIVISMO NO OESTE PAULISTA E A 

INFLUÊNCIA ALEMÃ. A COOPERATIVA 

RIOGRANDENSE A E AS TRANSFORMAÇÕES 

REGIONAIS 

Welington Augusto Blume 

(UNISINOS) 

PENSANDO A RACIALIZAÇÃO: AS DISCUSSÕES 

SOBRE IMIGRAÇÃO E COLONIZAÇÃO A PARTIR DE 

VISCONDE DE ABRANTES E VICENTE PÉREZ 

ROSALES 

6 de maio - 9h às 12h (Manhã) 

Indaia Dias Lopes (UPF) DE COLONO À AGRICULTOR FAMILIAR: 

DIVERSIDADE, COMPLEXIDADE E 

RECONHECIMENTO 

Renata A. Sopelsa (SEED-PR) “POLACOS ARMADOS DE FOICES E ESPINGARDAS”: 

A LUTA PELA TERRA E EM DEFESA DA SUA 

IDENTIDADE CULTURAL. (PONTA GROSSA, FINAL 

DO SÉCULO XIX) 

Jane Cunha Pinto (UPF) UM NÚCLEO CABOCLO NA SERRA DO BOTUCARAÍ- 

RS 

Vanucia Gnoatto (UPF) “DE MALA E CUIA”: EMIGRAÇÃO DE RIO-

GRANDENSES AO PARAGUAI (1970-1980) 

Alana da Silva Follador (UPF) IRAÍ A MENINA DOS OLHOS DE TORRES 

GONÇALVES – DA COLONIZAÇÃO AO PROCESSO DE 

REIVINDICAÇÃO INDÍGENA DE 1980 

Emeson Tavares da Silva 

(UNICENTRO-PR)  

TRABALHO E MIGRAÇÃO NO BRASIL RECENTE: A 

EXPERIÊNCIA DE AMBULANTES NORDESTINOS NA 

REGIÃO OESTE DO PARANÁ 
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Andrea Helena Petry Rahmeier 

(FACCAT) 

RELAÇÕES ECONÔMICAS ENTRE ALEMANHA E 

BRASIL DE 1937 A 1940 

Vinicius Faustino Ferreira da Silva 

(UNIFESP) 

AS NOVAS PLATAFORMAS DIGITAIS E A DIFUSÃO 

DA PESQUISA GENEALÓGICA E IMIGRAÇÃO 

ALEMÃ: REFLEXÕES SOBRE O TRABALHO DO 

INSTITUTO MARTIUS-STADEN EM TEMPOS DE 

PANDEMIA 

 

Simpósio Temático 06 - Migrações, Literatura e imprensa 

Coordenação: Dra. Rosane Marcia Neumann (ANPHCTB/ IHSL) e Dra. Isabel Cristina Arendt 

(ISEI/UNISINOS/ANPHCTB/ IHSL) 

5 de maio - 14h30 às 17h (Tarde) 

Débora Priscila Graeff (UNISINOS) SOB O OLHAR DO OUTRO: A COLONIZAÇÃO ALEMÃ 

NO ROMANCE CANAÃ (1902) 

Gabriela Gomes de Oliveira 

(Universidade de Colônia) 

CONEXÃO HAMBURGO-SÃO PAULO: O EXÍLIO NO 

BRASIL A PARTIR DA LEITURA DE DER 

SCHMELZTIEGEL, DE MARTE BRILL 

Airton Pott (UPF) 

Ivania Campigotto Aquino (UPF) 

Mariane Rocha Silveira (UPF) 

DO HOLOCAUSTO À DITADURA: A NARRATIVA 

CONTEMPORÂNEA K.: RELATO DE UMA BUSCA 

COMO RECEPTÁCULO DAS MIGRAÇÕES E 

PERSEGUIÇÕES TRAUMÁTICAS 

Lívia Cunha do Rosário (POSLIT/UFF) INFÂNCIAS DESLOCADAS: CONTROLE DE CORPOS 

E FRONTEIRAS NA OBRA ARQUIVO DAS CRIANÇAS 

PERDIDAS 

Tiago Miguel Stieven (UPF) 

Patrícia dos Santos Muller (UPF) 

Ivânia Campigotto Aquino (UPF) 

UNIVERSO JUDAICO EM O EXÉRCITO DE UM 

HOMEM SÓ 

Gláucia Elisa Zinani Rodrigues (UPF) A TRAJETÓRIA DE VIDA DE GLADSTONE OSÓRIO 

MÁRSICO 

Edemilson Antônio Brambilla (UPF)  

Ivânia Campigotto Aquino (UPF) 

O PRIMEIRO NATAL NO CONTINENTE DE SÃO 

PEDRO: A IMIGRAÇÃO AÇORIANA NO CONTO DE 

LUIZ ANTONIO DE ASSIS BRASIL 

5 de maio - 18h às 21h (Noite) 
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Beatriz Rodrigues (UEM) A IMIGRAÇÃO, O MACARRONISMO E O 

IRREVERENTE JUÓ BANANÈRE 

José Ildon Gonçalves da Cruz 

(UNIFESP) 

AS SEÇÕES ITALIANAS NO JORNAL O SERTANEJO 

DE BARRETOS (1900-1902) 

Isabel Cristina Arendt 

(ISEI/UNISINOS) 

O TEXTO LITERÁRIO COMO MEDIADOR CULTURAL: 

ESTUDO DOS FOLHETINS PUBLICADOS NO 

DEUTSCHES VOLKSBLATT 

Vanessa Taís Fritzen (UPF) “O ESPÍRITO DO HERÓI FUNDADOR”: ANÁLISE DA 

FUNDAÇÃO DE SERRO AZUL DESCRITA NO DIÁRIO 

REMINISCÊNCIAS 

Rosane Marcia Neumann (PUCRS)  

Marlise Regina Meyrer (PUCRS) 

“ESCREVO PARA PEDIR...” CARTAS À CRUZ 

VERMELHA INTERNACIONAL NO PÓS-II GUERRA 

MUNDIAL 

Matheus Lucas Esteves (UFPEL)  

Vania Grim Thies (UFPEL) 

TEMÁTICAS PREDOMINANTES EM UM CONJUNTO 

DE CARTAS DE UMA FAMÍLIA DE DESCENDENTES 

POMERANOS 

Pâmela Cristina de Lima (UPF) FORMAÇÃO E MISCIGENAÇÃO – IMIGRANTES NA 

HISTORIOGRAFIA SUL-RIO-GRANDENSE (1920-60) 

 

Simpósio Temático 07 - Migrações atuais, exilados e refugiados 

Coordenação: Dra. Patrícia Grazziotin (UPF) e Dra. Márcia Solange Volkmer (UNIVATES/ 

ANPHCTB) 

5 de maio - 14h30 às 17h (Tarde) 

Pietra Da Ros (FEEVALE)  

Angélica Sabrina Gülden (FEEVALE)  

Lovani Volmer (FEEVALE) 

DIREITOS HUMANOS E EDUCAÇÃO: LÍNGUA COMO 

ACOLHIMENTO 

Débora Kieling Pavan (UCS)  

Vania Beatriz Merlotti Herédia (UCS) 

VIDAS ENTRELAÇADAS: A MIGRAÇÃO HAITIANA 

NA CIDADE DE CAXIAS DO SUL 

Gabriel Osmar Wilbert de Bortoli 

(FACCAT) 

 

IMIGRANTES CONTEMPORÂNEOS NO VALE DO 

PARANHANA/RS: A INSERÇÃO SOCIOCULTURAL DE 

HAITIANOS NO MUNICÍPIO DE IGREJINHA/RS 
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Márcia Solange Volkmer (UNIVATES)  

Rosmari Terezinha Cazarotto 

(UNIVATES) 

A REPETIÇÃO DA MIGRAÇÃO: TRAJETÓRIAS DE 

VIDA DE DOIS IMIGRANTES HAITIANOS NO VALE 

DO TAQUARI 

Jordan Brasil dos Santos (UFPel) A IMIGRAÇÃO HAITIANA EM CONCÓRDIA/SC: AS 

DIFICULDADES E FACILIDADES DE SER IMIGRANTE 

NEGRO ENTRE DESCENDENTES DE ALEMÃES E 

ITALIANOS 

Rosangela Maria Hüning (UFFS)  

Isabel Rosa Gritti (UFFS) 

IMIGRAÇÃO E REFÚGIO DOS VENEZUELANOS: 

IMPLICAÇÕES SOCIAIS PARA A FAMÍLIA 

Laila Roxina Moliterno Abi Cheble 

(UFRGS/CDEA) 

REFLEXÕES GEO-JURÍDICAS SOB AS CRIANÇAS 

MIGRANTES 

Lara A. Sosa Márquez (PUC-RS) 

Matheus F. Fröhlich (UFRGS)  

Roberto R. Georg Uebel (ESPM-POA) 

MIGRAÇÕES INTERNACIONAIS CONTEMPORÂNEAS 

PARA O BRASIL: UMA PERSPECTIVA CRÍTICA DA 

GOVERNANÇA MIGRATÓRIA EM TEMPOS DA 

PANDEMIA DA COVID-19 

Vania Beatriz Merlotti Herédia (UCS)  

Victória Antônia Tadiello Passarela 

(UCS) 

POLÍTICAS IMIGRATÓRIAS BRASILEIRAS EM MEIO 

À PANDEMIA DO CORONAVÍRUS: A 

EXTERIORIZAÇÃO DE IDEAIS NACIONALISTAS E 

ANTI- IMIGRATÓRIOS 

 

Simpósio Temático 08 - Imigração, colonização e ambiente 

Coordenação: Dr. Eduardo Relly (PNPD/UNISINOS/ ANPHCTB) e Dr. Luís Fernando da Silva 

Laroque (UNIVATES) 

5 de maio - 14h30 às 17h (Tarde) 

Adriano Sequeira Avello (SEDUC) “A FUMAÇA MATA ATÉ O DIABO”: ASPECTOS DE 

CONTATO COM A BIODIVERSIDADE DURANTE A 

COLONIZAÇÃO ALEMÃ NO SUL DO BRASIL, 

SÉCULO XIX 

Claudia Fernanda Pavan (UFRGS) ENTRE PRESTÍGIO, ADEQUAÇÃO E LEALDADE: A 

LÍNGUA COMO MEIO DE APROPRIAÇÃO DO NOVO 

MUNDO PELOS IMIGRANTES ALEMÃES NO SÉCULO 

XIX 
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Darlan Damasceno (UFSC) IMIGRANTES UCRANIANOS NO BRASIL 

MERIDIONAL: PAISAGENS ÉTNICAS E A 

TRANSFORMAÇÃO DO MEIO AMBIENTE 

Janaíne Trombini (UNIVATES);  

Luís Fernando da Silva Laroque 

(UNIVATES) 

“ABBIAMO TROVATO UNA NOVITÀ”: A ERVA-MATE 

(ILEX PARAGUARIENSIS) E SUA PRODUTIVIDADE 

Dalva Neraci Reinheimer (FACCAT) “ÁRDUOS E INCESSANTES TRABALHOS POR 

BANHADOS, LAGOAS E RIOS”: AS INTERVENÇÕES 

NO MEIO AMBIENTE PARA COMUNICAÇÃO ENTRE 

AS COLÔNIAS DE IMIGRAÇÃO DO LITORAL NORTE 

E PORTO ALEGRE (1900-1920) 

Tuani de Cristo (UNIVATES);  

Luís Fernando da Silva Laroque 

(UNIVATES) 

UM MESMO TERRITÓRIO, MAS LÓGICAS 

DISTINTAS: A TERRITORIALIDADE GUARANI E 

JESUÍTICA NAS MISSÕES DO SÉCULO XVII 

Maurel Neimar Schlosser 

(UNIVATES); Luís Fernando da Silva 

Laroque (UNIVATES) 

SESMARIAS NA BACIA HIDROGRÁFICA DO RIO 

TAQUARI DURANTE O SÉCULO XIX: COLONIZAÇÃO 

E AMBIENTE 
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SIMPÓSIOS TEMÁTICOS - EMENTAS E RESUMOS 

 

 

ST 01 - MIGRAÇÕES E EDUCAÇÃO 

 

Coordenação:  

Dr. Jorge Luiz da Cunha (UFSM)  

Dr. José Edimar de Souza (UCS/ANPHCTB) 

 

Objetiva-se abordar as migrações e educação em diferentes temporalidades, espacialidades, 

tratamento teórico, metodológico e fontes. Contempla as temáticas: trajetórias de educandários 

étnicos, confessionais, paroquiais e particulares; currículos e livros didáticos; políticas 

educacionais; histórias de vida e trajetórias de educadores. 

 

UM OLHAR PARA COLÔNIA PINHAL COMO ESPAÇO EDUCATIVO 1962 - 1982 

Adriana Aparecida Alves da Silva Pereira (UFSCar) 

aaaspereira@gmail.com 

Ricardo Coser Mergulhão(UFSCar) 

mergulhao@ufscar.br 

 Graciele Aparecida da Silva (UFSCar) 

graciele.aparecida209@gmail.com 

 

Este trabalho é parte de um estudo mais amplo que investiga algumas facetas da história da 

Colônia Pinhal – SP, enfatizando como as instituições desta colônia japonesa contribuíram para 

manter as tradições japonesas e ao mesmo tempo com o processo de integração na sociedade 

local. A Colônia Pinhal foi formada por imigrantes japoneses e está localizada na região 

sudoeste do Estado de São Paulo, zona rural do município de São Miguel Arcanjo. 

Abordaremos alguns aspectos da fundação da Colônia Pinhal e  sua organização durante as duas 

primeiras décadas. O período de 1962 a 1982 nos possibilita analisar o processo de organização 

e estruturação da colônia, com um bairro rural que é um espaço educativo. Durante estas duas 

décadas, os imigrantes japoneses e descendentes construíram suas casas,  cultivaram as 

primeiras lavouras e também fundaram e iniciaram as atividades nas associações, instituições e 

cooperativas. Desta forma, problematizamos como a Colônia Pinhal se constitui como um 

espaço educativo, com o objetivo de identificar e analisar as ações educativas fora do espaço 

escolar durante as duas primeiras décadas da Colônia Pinhal. Foram utilizados documentos 

escritos, iconográficos e orais encontrados nos arquivos da Cooperativa Sul Brasil da Colônia 

Pinhal, Associação Esportiva e Cultural Japonesa da Colônia Pinhal, Escola Modelo de Língua 

Japonesa da Colônia Pinhal, Escola Estadual de Ensino Fundamental e Médio Massanori 

Karazawa e guardados pessoais dos moradores locais. A análise evidenciou que a Colônia 

Pinhal se constitui como espaço educativo na sua rede de ações. Uma rede composta por ações 

formais como aberturas das escolas, nas relações cotidianas de instrumentalização para o 

trabalho da lavoura, nas atividades culturais mantenedoras da identidade étnica do grupo e 

apropriação de outras manifestações culturais. Uma rede de ações educativas construída em um 

espaço social de lutas e conflitos. 

 

mailto:aaaspereira@gmail.com
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A NACIONALIZAÇÃO DOS IMIGRANTES ALEMÃES E JAPONESES PELO 

ESTADO NOVO A PARTIR DO OLHAR DO PESQUISADOR ESTADUNIDENSE 

ROBERT K. HALL (1940-1942) 

Adriana Mendonça Cunha (PPGHCS/COC/Fiocruz) 

adriana@getempo.org 

 

Este trabalho analisa alguns artigos produzidos pelo pesquisador estadunidense Robert King 

Hall (1912-1981) sobre o processo de nacionalização dos imigrantes empreendido pelo Estado 

Novo (1937-1945). Tais textos resultaram das investigações realizadas por Hall durante três 

viagens feitas ao Brasil em 1940, 1942 e 1948. Sua primeira passagem pelo país, em 1940, foi 

fruto de um convênio assinado entre o Instituto Brasil-EUA (IBEU) e a Universidade de 

Michigan (UM), onde Hall cursava doutorado em educação comparada. Com bolsa obtida pelo 

programa de intercâmbio, ele passou seis meses no Brasil pesquisando o ensino secundário e a 

nacionalização dos imigrantes, tendo visitado colônias alemãs em Santa Catarina e japoneses 

em São Paulo. Embora o foco da sua tese fosse realizar uma análise comparativa do controle 

federal sobre a educação secundária na Argentina, Brasil e Chile, a concentração de imigrantes 

oriundos de países do Eixo despertou o interesse do pesquisador. Isso ficou evidente não só na 

sua tese, defendida em 1941, como em artigos publicados posteriormente, nos quais Hall não 

só analisa a política estadonovista em relação aos estrangeiros, como também compara a 

situação dos alemães e japoneses. Suas produções revelam o olhar de um educador 

estadunidense sobre a nacionalização do ensino e a ameaça que os imigrantes alemães e 

japoneses representavam no contexto de guerra mundial. Além disso, suas investigações 

tornaram Hall conhecido nos EUA, o que culminou num convite para integrar um grupo de 

professores estadunidenses enviados ao Japão no pós-guerra, no intuito de estudar a educação 

japonesa e promover reformas, seguindo as diretrizes do Supremo Comando das Forças Aliadas 

liderado pelo general Douglas MacArthur. 

 

EDUCAÇÃO E PERSPECTIVA DE PERTENCIMENTO: A IMIGRAÇÃO 

ITALIANA E O ATENDIMENTO ESCOLAR EM SÃO BERNARDO DO CAMPO 

(1880-1910) 

Adriana Santiago Silva (UNIFESP) 

dri29@gmail.com 

 

O presente trabalho dedica-se ao estudo da escolarização das crianças em São Bernardo do 

Campo, município localizado na região metropolitana de São Paulo, nas duas últimas décadas 

do XIX e primeira década do século XX, ocasião em que houve crescimento significativo do 

fluxo imigratório na região, tomando por objeto as escolas em que as crianças foram atendidas 

ao chegarem em terras brasileiras. Propõe-se a compreender as condições em que os imigrantes, 

em sua maioria italianos, se estabeleceram na região, desde a chegada ao Brasil até a 

organização em núcleos coloniais e, neste contexto, identificar quais eram os desafios 

enfrentados por eles, sobretudo no tocante à educação das crianças. Para tanto, pretende-se, a 

partir da análise de documentos acerca da Instrução Pública são-bernardense localizados no 

Arquivo do Estado de São Paulo entre os anos de 1880 a 1910, entender como as crianças 

imigrantes tiveram acesso à escola. Buscou-se em Ginzburg (1990), Certeau (2015) e Sharpe 

(2011) os aportes teóricos com vistas a contrapor discursos e realidade, a fim de verificar as 

condições de funcionamento das escolas que atenderam os imigrantes, com vistas a identificar 

se foram realizadas adequações para o atendimento da demanda e se estas se mostraram 

suficientes, bem como em Panizzolo (2011; 2020) subsídios acerca da imigração italiana em 

mailto:adriana@getempo.org
mailto:dri29@gmail.com
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São Paulo e considerações sobre a infância entre fins do século XIX e início do século XX. 

Como conclusão é possível afirmar que os condicionantes econômicos impactaram o 

atendimento das crianças nas escolas, assim como houve uma mudança cultural em São 

Bernardo a partir da influência imigratória, em especial no tocante aos costumes. 

 

“A AÇÃO NACIONALISTA PARA O BENEFÍCIO E O CULTIVO DA LÍNGUA 

PÁTRIA NAS ESCOLAS PRIMÁRIAS PAULISTAS” (1937) 

Andrea de Faria Souza (UNIFESP) 

andreafariasouza75@gmail.com 

 

O presente trabalho apresenta resultados ainda preliminares de pesquisa do processo de 

nacionalização do ensino das escolas primárias do estado de São Paulo a partir das ações dos 

inspetores escolares. O estudo incide numa análise do documento Livro Ata - Boletim 14 - 

Reuniões Pedagógicas de Janeiro – 1937, da Diretoria de Ensino do estado de São Paulo, sendo 

a fonte localizada no arquivo da Memória Documental da Secretaria Municipal de Educação de 

São Paulo. Consiste num compêndio com Atas e Relatórios que foram emitidos sobre as 

Reuniões Pedagógicas do mês de janeiro do ano de 1937, conduzidas por Antonio Ferreira de 

Almeida Júnior, Diretor de Ensino do estado paulista naquele período. Participaram das 

reuniões, os Delegados de Ensino das vinte e uma Delegacias Regionais de Ensino do estado, 

Diretores e Inspetores Escolares, com o intuito de fomentar um trabalho pedagógico nas escolas 

primárias para resguardar o cultivo da língua Pátria no ensino. Utiliza-se como categoria para 

a análise, os conceitos de estratégias e táticas de Michel de Certeau (2014), com objetivo de 

delinear como as operações apresentam-se nas orientações que foram estabelecidas nas 

Reuniões Pedagógicas com as autoridades do ensino paulista, para que as práticas nacionalistas, 

estivessem integradas aos programas de ensino das escolas, especialmente, as localizadas nas 

regiões do estado de São Paulo com presença de núcleos coloniais de imigrantes. 

 

DIREITOS HUMANOS, EDUCAÇÃO E MIGRAÇÃO: EXPERIÊNCIAS E 

VIVÊNCIAS A PARTIR DA PRÁTICA EXTENSIONISTA 

Bárbara Birk de Mello (FEEVALE) 

barbaramello@feevale.br 

Márcia Blanco Cardoso (FEEVALE) 

mcardoso@feevale.br 

 

O estudo tem como tema as experiências e vivências extensionistas da autora, as quais 

englobam educação, História, direitos humanos, migrantes e refugiados. Essas ações ocorreram 

de 2019 a 2020 no Projeto de Extensão O Mundo em NH: refugiados e migrantes, uma questão 

de Direitos Humanos da Universidade Feevale-RS. Já em 2021, finalizou-se O Mundo em NH 

e iniciou-se o Projeto Integrado Centro de Educação em Direitos Humanos, dando continuidade 

as atividades que ocorriam no primeiro Projeto. Há três anos, a estudante desenvolve diversas 

atividades nesse meio, mas a principal é o planejamento e execução de oficinas de Realidade 

Brasileira com refugiados e migrantes da região do Vale do Rio dos Sinos. As oficinas tratam 

de diversas temáticas em torno da História do Brasil e vale destacar que a maioria dos 

beneficiados são migrantes de diversos países como Haiti, Colômbia, Filipinas e Palestina. 

Justifica-se este estudo na medida em que a extensão é um dos pilares da universidade e deve 

ter suas ações divulgadas, além de que o estudo aborda as temáticas da educação, direitos 

humanos, migrantes e refugiados, discussões cada vez mais relevantes e necessárias em nossa 

mailto:andreafariasouza75@gmail.com
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sociedade. Por último destaca-se a importância de discutir a migração e a educação em tempos 

de COVID-19. Os objetivos do estudo são apresentar ambos os Projetos citados, analisar as 

práticas das oficinas de Realidade Brasileira nos anos de 2019 a 2021 e investigar a relevância 

delas para acadêmicos e beneficiários envolvidos. Neste estudo, parte-se da educação a partir 

de Freire, principalmente, educação em direitos humanos a partir de Benevides e utiliza-se de 

diversos artigos e livros que abordam a migração. Aqui, acredita-se na potência dos Projetos, 

buscando a inserção e acolhimento dos migrantes e refugiados da região, tendo aí a educação 

um papel central. 

 

A IMIGRAÇÃO NO CINEMA: POSSIBILIDADES DE ENSINO 

Carla Cristine Spies Stallbaum (UPF) 

188095@upf.br 

 

Ao falarmos de imigração, falamos de um tema de permanente atualidade, já que os processos 

de locomoção são inerentes ao ser humano. Após a instalação dos Estados-nação, da proteção 

de fronteiras e dos nacionalismos, as (i)migrações se tornaram um assunto sempre em pauta nos 

Estados. Além dos movimentos humanos internacionais, os sujeitos também se movimentam 

internamente, esses processos são normalmente atrelados ao trabalho. Dessa forma, pensar os 

processos de (i)migração se faz necessário pelo grande impacto que estes têm, tanto para os 

(i)migrantes em si, quanto para a sociedade receptora destes sujeitos. Através da análise das 

obras audiovisuais é possível identificar as representações dos imigrantes na produção 

cinematográfica, de forma direta e indireta, mas que à luz da historiografia podem ser úteis na 

análise desses processos, apresentando assim, diversos olhares sobre o sujeito migrante e sua 

inserção (ou não) na sociedade de destino. Com a nova onda de migrações, acentuada desde 

2015/2016, torna-se cada vez mais importante a abordagem deste assunto em sala de aula. É 

cada vez mais corriqueiro encontrarmos (i)migrantes em nosso dia-a-dia, pessoas que deixaram 

seu lar, pelos mais variados motivos, e estão em busca de algo mais. Trabalhar este assunto em 

sala de aula é uma das maneiras de prevenir e combater processos que, corriqueiramente, esses 

outsiders enfrentam na sociedade de destino, como xenofobia e preconceitos dos mais variados. 

Sob este aspecto, utilizar-se de recortes cinematográficos para exemplificar situações e 

realidades pode ser uma ferramenta para a sensibilização do jovem hiperconectado do século 

XXI a fim de que este comece a olhar o outro com empatia e respeito, não apenas pensando no 

(i)migrante como um invasor, alguém que lá está para “roubar seus empregos”. 

 

EDUCAÇÃO NO MUNICÍPIO DE HAMÔNIA (IBIRAMA) DURANTE O ESTADO 

NOVO (1937-1945): “UM PROBLEMA MAIS DE INTELIGÊNCIA DO QUE DE 

FORÇA” 

Carlos Eduardo Bartel (IFSC) 

carlos.bartel@ifc.edu.br 

 

O texto analisa as justificativas e as ações realizadas pelos agentes do Estado Novo (1937-1945) 

para colocar em prática a Campanha de Nacionalização no Alto Vale do Itajaí em Santa 

Catarina, mais especificamente no município de Hamônia, considerado pelas autoridades 

brasileiras como o “coração da zona alemã”. Cidade esta criada com o nome de Dalbérgia em 

1934, quando a colônia Hamônia foi desmembrada de Blumenau, em meio aos conflitos e 

divergências das oligarquias Konder e Ramos, que disputavam a política regional, no ano 

seguinte voltou a se chamar Hamônia, trocando novamente de nome em 1943, quando passou 

a se chamar Ibirama, sua atual nomenclatura. Em Hamônia havia grupos nazistas muito bem 

mailto:188095@upf.br
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organizados, contudo até o Estado Novo, a principal força política no município era o 

Integralismo. Tendo em vista esse contexto, a análise tem como objetivo identificar quais 

recursos e estratégias foram utilizadas para implantação do projeto político ideológico 

estadonovista, em especial no campo da educação. Visa assim reconstruir essa história a partir 

dos meandros locais, das mudanças e transformações implementadas pelas ações do Estado 

brasileiro durante a ditadura varguista. Para isso, utiliza fontes e documentos diversos, como 

notícias em periódicos, obras escritas na época e bibliografia em geral. Compreender essa 

história, suas rupturas, contradições e continuidades, identificando como diferentes ideias, dos 

imigrantes alemães, de seus descendentes teuto-brasileiros e as concepções impostas pelo 

Estado Novo, foram amalgamadas na região a partir das décadas de 1930 e 1940, as quais, por 

vezes, ainda hoje refletem modos de pensar e de agir da população local, principalmente no 

campo político, justificam a presente abordagem. 

 

DA ITÁLIA AO BRASIL: INDÍCIOS DA CIRCULAÇÃO DOS SILABÁRIOS NAS 

ESCOLAS ITALIANAS EM SÃO PAULO ENTRE FINS DO SÉCULO XIX E 

PRIMEIRA DÉCADA DO SÉCULO XX 

Claudia Panizzolo (UNIFESP) 

claudia.panizzolo@unifesp.br 

 

No ano de 1898 estavam em funcionamento vinte e nove escolas italianas privadas na cidade 

de São Paulo, número que dobra até 1906. Em fins do século XIX é possível encontrar indícios 

de distribuição e circulação de livros italianos entre os imigrantes e seus descendentes. O 

presente texto tem por objetivo compreender a política de produção dos silabários pelo 

Ministério da Instrução da Itália e a política de distribuição adotada pelo Consulado Italiano 

para a distribuição às escolas italianas na cidade de São Paulo, entre o final do século XIX e o 

início do século XX. Ancorado nos referenciais da História Cultural e tendo a análise 

documental como procedimento adotado, toma-se como fonte privilegiada ofícios, despachos, 

circulares ministeriais, relatórios consulares, correspondências, Anuários, jornal Fanfulla e 

silabários. Os silabários são compreendidos como como artefatos culturais que produzem 

sentido e significado, e são, segundo Escolano (1990), portadores de vestígios das finalidades 

culturais almejadas pelas escolas. O entrecruzamento entre as políticas governamentais italianas 

voltadas para a dotação de materiais específicos para as escolas italianas no exterior, os 

procedimentos adotados para a distribuição e a circulação desses materiais contribuem para a 

compreensão do universo escolar brasileiro, sobretudo paulista. Como conclusão pode-se 

afirmar que os silabários adotados nas escolas italianas em São Paulo eram os mesmos 

autorizados para serem adotados na Península Itálica, refutando assim, as críticas do Fanfulla, 

jornal de grande circulação produzido em São Paulo em língua italiana de que para as escolas 

italianas no exterior só eram enviados rebotalhos. 
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GEMMA CATHARINA MARIA MARTINATO CALLEGARI: UMA VIDA 

DEDICADA À ESCOLA E A EDUCAÇÃO FÍSICA 

Cristian Giacomoni (UCS) 

cgiacomoni@ucs.br 

Elise Testolin Abreu (UCS) 

etabreu@ucs.br 

 

Esta pesquisa busca analisar e compreender as relações entre alguns aspectos da trajetória de 

vida educacional e profissional de Gemma Catharina Maria Martinato Callegari, uma das 

primeiras docentes do município de Caxias do Sul/RS graduada a nível superior pela Escola 

Superior de Educação Física de Porto Alegre, no ano de 1941. A perspectiva teórica adotada é 

da História Cultural, sobretudo em Chartier (1988), e utiliza a metodologia da História Oral, 

mediante as memórias da professora Gemma Catharina Maria Martinato Callegari. Para 

Halbwachs (2006), as possíveis narrativas históricas de um contexto são constituídas pelos 

compilados de fatos que se destacam, e que são selecionados pelas memórias dos sujeitos. Essas 

memórias estão interligadas aos convívios sociais e podem ser influenciadas pelos diversos 

âmbitos em que o sujeito está imbricado. Nascida no município de Rio Grande/RS no ano de 

1923, Gemma estudou o primário e o complementar em escolas confessionais, e optou pelo 

curso superior de Educação Física em Porto Alegre por acreditar que este seria um campo 

próspero para o trabalho em Caxias do Sul, visto a crescente demanda por professores desta 

área nas escolas primárias. A escolha pelo curso também ocorre pelo entendimento de Gemma 

acerca da necessidade de especialização na área, já que o curso superior em Educação Física 

era uma novidade, um curso em ascensão naquele contexto histórico. Sua trajetória profissional 

se deu em diferentes escolas do Rio Grande do Sul, até se fixar na Escola Normal Duque de 

Caxias, em Caxias do Sul, entre 1942 e 1943, local onde acabou se aposentando. Existem 

evidências em sua narrativa que indicam diferentes relações entre suas escolhas educacionais e 

profissionais, sobretudo no que tange a sua escolarização em escolas confessionais, a sua 

criação familiar muito rígida e a escolha pelo curso superior de Educação Física para além das 

questões profissionais.  

 

HISTÓRIA DAS MULHERES IMIGRANTES NA INDÚSTRIA CAXIENSE   

Elen Lemaire Pedri 

elenpedri@ucs.br 

Karine Sander Farina  

karolinesander7@gmail.com 

 

O proletariado no Brasil, no começo do século XX era constituído principalmente por mulheres 

e crianças. Entre 1880 e 1930, desembarcaram no país 3,5 milhões de imigrantes.  Toda essa 

população tornou-se operária nas fábricas ou nas fazendas. Assim, o tema que será 

desenvolvido trata da história das mulheres imigrantes no desenvolvimento industrial da cidade 

de Caxias do Sul, RS. O objetivo foi analisar de que maneira as mulheres imigrantes se 

instalaram como operárias em Caxias do Sul. As mulheres imigrantes sempre estiveram 

presentes desde o início no processo de industrialização da cidade, como força massiva de 

trabalho, ao lado dos homens. Porém, anônimas, trabalharam durante décadas, fortalecendo a 

renda de suas famílias ou como as únicas provedoras do lar. Em Caxias do Sul, no início do 

século XX, encontramos registros da presença feminina nas fábricas, a partir de 1904.  

Anteriormente, as empresas não se preocupavam em registrar esse contingente. Os estudos 
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sobre o tema foram desenvolvidos através da análise de fotografias e da pesquisa pela História 

Oral. A pesquisa documental foi realizada no acervo do Arquivo Histórico Municipal. Estudos 

das autoras Maria Abel Machado, Loraine Slomp Giron e Heloisa Eberle Bergamaschi mostram 

que o progresso do município foi construído com intenso trabalho de mulheres imigrantes que 

se estabeleceram no centro urbano, ou que migraram do meio rural para a cidade. Algumas 

delas foram proprietárias de pequenos estabelecimentos manufatureiros, outras empregaram-se 

como domésticas, costureiras, tecelãs, nas vinícolas, na metalurgia e no comércio. Pretende-se 

analisar as relações entre os saberes desenvolvidos nesse processo. A participação dessas 

mulheres no desenvolvimento econômico, em uma sociedade tida como “conservadora”, 

evidencia nos resultados de análise as dificuldades e as conquistas diante das adversidades de 

ser mulher e acumular funções além daquelas vinculadas à profissão.   

 

O IMPRESSO JUVENIL COMO ESPAÇO EDUCATIVO NÃO FORMAL 

Elias Kruger Albrecht (UFPEL) 

eliask.albrecht@gmail.com 

Patrícia Weiduschadt (UFPEL) 

eliask.albrecht@gmail.com 

 

A presente comunicação tem como objetivo apresentar a revista “O Jovem Luterano”, enquanto 

fonte de pesquisa para a investigar a cultura educacional juvenil não formal (TRILLA, 2008) 

promovida sob coordenação do Sínodo de Missouri (Igreja Evangélica Luterana do Brasil). 

Com edições mensais, o periódico circulou, ininterruptamente, de 1929 a 1973, sendo os dez 

primeiros anos editado em língua alemã. Como um veículo de comunicação, vinculado a 

imprensa religiosa, a revista tinha como objetivo orientar a vida social e religiosa dos jovens e 

adolescentes, segundo as recomendações da igreja cristã luterana (WARTH, 1979), além de ser 

um espaço para promover a socialização de atividades culturais e recreativas desenvolvidos 

com e pela juventude. Desta maneira, entende-se que esse periódico, enquanto meio de 

comunicação e difusão doutrinária, serviu como uma importante ferramenta educativa, 

destinado a influenciar a formação do pensamento sociocultural de jovens e adolescentes 

através de discursos construtivos, dialógicos e interativos, envolvendo a participação do público 

leitor. Cabe lembrar que a instituição luterana, provedora da revista, mantinha um sistema 

escolar de ensino e aprendizagem que se entrelaçava com a religiosidade (WEIDUSCHADT, 

2007; ALBRECHT; 2019). O impresso “O Jovem Luterano” pode ter sido produzido como 

material didático e paradidático, tendo como mote promover atividades educacionais e 

doutrinárias complementares e adaptadas para idades específicas (WEIDUSCHADT, 2012). 

Então a produção desta revista pode expressar uma espécie de manual de formação 

complementar da juventude luterana. 
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VIDA ASSOCIATIVA EM COMUNIDADES TEUTO-BRASILEIRAS NAS 

PRIMEIRAS DÉCADAS DO SÉCULO XX: O LUGAR DAS SOCIEDADES 

GINÁSTICAS 

Evelise Amgarten Quitzau (ISEF/UdelaR) 

equitzau@cup.edu.uy 

Carmen Lucia Soares (Unicamp/Pesquisadora CNPq) 

soares.carmenlucia@gmail.com 

 

O século XIX foi um período no qual um grande número de imigrantes europeus teve como 

destino diferentes regiões brasileiras. Entre esses imigrantes, havia aqueles que vieram de 

regiões de língua alemã e portadores de distintas formações.  Após o processo inicial de sua 

instalação no país, em especial a partir da chegada de grupos com nível maior de escolaridade, 

houve grande investimento coletivo na criação de associações com diferentes finalidades, como 

as de caridade, as religiosas, as escolas e, aquelas denominadas como recreativas e esportivas. 

Neste âmbito encontram-se as sociedades de canto, de tiro e as de ginástica, estas últimas objeto 

do presente trabalho. Apesar de terem sua centralidade na ginástica, estas instituições também 

buscavam contribuir para a educação moral e espiritual de seus membros ensinando o amor 

pela sua nova pátria e a necessidade de preservar a cultura da terra de seus ancestrais. Por isso, 

afirmavam-se como lugares de importância similar à da igreja e das escolas no âmbito de suas 

comunidades. Este trabalho examina como a ginástica, mas principalmente as demais atividades 

desenvolvidas nessas associações, foram utilizadas como meio de educação da comunidade 

teuto-brasileira nas primeiras décadas do século XX. As fontes aqui mobilizadas são 

constituídas por diversos documentos produzidos por essas associações como atas, fotografias, 

artigos de jornais e revistas comemorativas do final do século XIX aos anos 1930. De suas 

páginas depreende-se um amplo conjunto de atividades como canto, apresentações teatrais, 

jogos e caminhadas ao ar livre nos arredores das cidades ao lado das sessões de ginástica. Nosso 

exame permite inferir que esse conjunto de atividades auxiliava na composição de um amplo 

quadro de práticas que tinham como finalidade ensinar às comunidades teuto-brasileiras a 

necessidade de preservar sua “germanidade” e conhecer sua nova pátria e, assim, trabalhar para 

o seu progresso. 

 

A ESCOLA DOS IMIGRANTES POLONESES EM FLORESTA NO PERÍODO DA 

REVOLUÇÃO DE 1923 NO RIO GRANDE DO SUL 

Isabel Rosa Gritti 

isabel.gritti@uffs.edu.br 

 

Os imigrantes poloneses estão presentes na área correspondente à então Colônia Erechim, desde 

o início do século XX. Aqui conviveram e convivem com uma multiplicidade étnica e cultural. 

Apesar de buscarem melhores condições de assentamento na Colônia Erechim, isto não se 

concretizou porque acabam adquirindo terras nas áreas mais distantes da sede da Colônia e 

acidentadas. Neste texto discutiremos o papel desempenhado pela escola criada pelos 

imigrantes poloneses no Distrito de Floresta no período de 1923 a 1927, correspondente ao 

desenrolar da Revolução de 1923 no Rio Grande do Sul. O documento analisado são as 

memórias de Roman Wachowicz, inicialmente publicadas em polonês em 1965 e traduzidas 

para o português em 2011. O autor Roman Wachowicz foi professor no distrito de Floresta 

(atual Município de Barão de Cotegipe) durante o período da Revolução. A mesma atinge todo 

o Estado e tinha como objetivo central barrar a permanência do Partido Republicano no 
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comando do Estado. Neste contexto é que os imigrantes poloneses consolidam a escola étnica. 

O professor, contrariamente às demais escolas étnicas, tinha formação para desempenhar a 

função, e não pertencia a comunidade. Os alunos frequentavam a escola nos dois turnos, um era 

dedicado ao aprendizado da língua materna. Desempenhou importante papel na alfabetização 

das crianças, na agregação da comunidade através das apresentações artísticas, das reuniões 

com a presença significativa da comunidade, que inclusive pagava o salário do professor. 

Discutir a importância da escola étnica polonesa junto aos imigrantes de Floresta Distrito de 

Erechim, no período de 1923 a 1927, é o objetivo deste texto. 

 

OS GRUPOS ESCOLARES EM REGIÃO DE IMIGRAÇÃO ALEMÃ: ENSINO 

PRIMÁRIO NA PRIMEIRA METADE DO SÉCULO XX 

José Edimar de Souza (UCS) 

profedimar@gmail.com 

 

Como efeito da modernização pedagógica instituída no início do século XX e com a pretensão 

de reorganizar o ensino elementar, no Rio Grande do Sul, a partir de 1909, são implantados os 

primeiros Colégios Elementares. Nesse sentido, a escolarização que acontecia especialmente 

nas aulas isoladas, nas escolas étnicas e/ou paroquiais passou a contar com uma nova proposta 

de oferta de ensino. A partir de 1915, tais Colégios passaram a ser identificados como grupos 

escolares, mas sobretudo a partir da década de 1930 é que a forma de ensino impactou diferentes 

regiões do Estado. Este estudo faz parte de um projeto mais amplo em desenvolvimento que 

investiga os grupos escolares em duas distintas regiões do Estado: Serra Gaúcha e Vale dos 

Sinos. A pesquisa conta com o apoio da Fundação de Amparo à Pesquisa no Estado do Rio 

Grande do Sul – FAPERGS. Desse modo, o objeto deste trabalho procurou identificar e mapear 

grupos escolares em três municípios do Vale dos Sinos (Campo Bom, Sapiranga e Novo 

Hamburgo), compreendendo a partir de análise documental histórica, os processos de 

escolarização em uma região de imigração alemã. As diferentes fontes acessadas em arquivos 

públicos e particulares possibilitou, sob a ótica da História Cultural, concluir que as escolas 

étnicas desempenharam um papel relevante para a promoção da escolarização, para manutenção 

da cultura local, bem como evidencia-se ainda, singularidades, como o aspecto de muitos 

alunos, frequentavam, em períodos específicos, o espaço das escolas pública e paroquial.  

 

AS ESCOLAS PARTICULARES LUTERANAS NO CONTEXTO POMERANO DA 

SERRA DOS TAPES-RS: TRANSIÇÕES E CARACTERÍSTICAS 

Karen Laiz Krause Romig (UFPel) 

karenlaizromig@gmail.com 

Simone Gomes de Faria (UFPel) 

simonegomesdefaria@gmail.com 

 

O presente trabalho busca caracterizar as escolas luteranas que tiveram suas atividades em 

caráter particular, e que se fizeram presente na Serra dos Tapes, na região sul do Rio Grande do 

Sul, aproximadamente até a década de 1970. Essas escolas passaram a ter características 

particulares após a Nacionalização do Ensino quando deixaram de ser especificamente étnicas. 

Com esses acontecimentos, as instituições foram sendo mantidas financeiramente pelos sócios 

das igrejas luteranas ao qual estavam vinculadas. Suas atividades foram presentes até 

aproximadamente 1970 quando surgem políticas educacionais que facilitam a municipalização 

dessas, bem como, a criação de escolas polo que abrangeram mais instituições em uma escola 
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de maior porte. Sabe-se que esses educandários tinham características singulares por estarem 

inseridas em transições educacionais que marcaram o século XX, assim como as fortes 

influências religiosas e culturais que foram resquícios de uma colonização Pomerana na região. 

Para a estruturação das características dessas escolas luteranas são trazidas narrativas de ex-

alunos que rememoram fatos sobre seu processo escolar, como também uma busca em fontes 

documentais que trouxeram elementos dessas instituições. Para tanto, em questões 

metodológicas o estudo se baseia na História Oral (Ferreira; Amado, 2006) e na análise 

documental de Cellard (2014). Sabe-se por meio de Weiduschadt e Alves (2019) que essas 

escolas luteranas mesmo depois da Nacionalização permaneceram com vínculos estreitos com 

a comunidade ao qual estavam inseridas e podiam gozar de certa autonomia na escolha dos 

conteúdos e na organização curricular buscando a formação do sujeito para que este atuasse na 

propriedade agrícola da família e tivesse seus ensinamentos escolares pautados na organização 

religiosa luterana. 

 

O IMPRESSO “O AMIGO DAS CRIANÇAS”: UMA LONGA TRAJETÓRIA QUE 

TEVE INÍCIO NO LUTERANISMO ADVINDO DA IMIGRAÇÃO ALEMÃ   

Márcio Nilander Avila Barreto (UFPel) 

intergi11@gmail.com 

 

Traços ou marcas da imigração alemã em território brasileiro mostram-se perceptíveis ainda 

hoje. E se voltarmos o foco para a região sul do Brasil o mesmo fenômeno se repete ainda com 

maior incidência. Isto ocorre porque, esta localidade, em específico, trata-se justamente da 

região onde ocorreu intensa movimentação migratória de indivíduos vindos da Alemanha no 

século XIX. Esta movimentação trouxe consigo costumes arraigados e reproduzidos desde a 

origem destes viajantes. Estes pressupostos fizeram e ainda fazem parte de diversos segmentos, 

locais e do atual cotidiano social. Dentre cada um destes “traços” ou "marcas" a discussão aqui 

proposta volta-se para a questão religiosa. Neste campo o luteranismo, que estava presente na 

bagagem de alguns dos imigrantes alemães, faz parte desse contexto. Como base para esta 

reflexão, é colocado em destaque um impresso denominado “O Amigo das Crianças”. Sua 

idealização, produção e distribuição sempre esteve vinculada à IECLB (Igreja Evangélica de 

Confissão Luterana no Brasil) organização esta que em sua origem tem como fundadores os 

imigrantes alemães. Possuindo 84 anos de história ele ainda hoje circula por entre as 

comunidades evangélicas luteranas da IECLB como também em algumas escolas sinodais que 

fazem parte ou que mantêm algum tipo de vínculo com esta instituição. Sua vasta trajetória é 

permeada por adaptações ocorridas no formato de sua impressão – materiais utilizados, número 

de páginas, frequência de distribuição, inserção de cores - bem como em sua linguagem e 

conteúdos pedagógicos. Ao propor uma discussão a partir da apresentação deste impresso os 

principais teóricos que contribuem neste sentido são (CHARTIER, 1994, 1996, 2009, 2014) e 

(LUCA, 2008). 
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SILENCIAMENTO DA LÍNGUA MATERNA QUANDO A CRIANÇA INGRESSA NA 

ESCOLA: UM BREVE ESTUDO SOBRE A LÍNGUA POMERANA 

Myrna Gowert Madia Berwaldt (FURG) 

myrnaberwaldt@yahoo.com.br 

Gabriela Medeiros Nogueira (FURG) 

gabynogueira@me.com 

Esta pesquisa trata sobre os desafios da manutenção da Língua Pomerana, a partir do ingresso 

das crianças na escola regular. Por meio de observação participante, investigamos duas turmas 

de pré-escola em duas escolas municipais, localizadas nos municípios de São Lourenço do Sul 

e Canguçu, ambos pertencentes ao território da Serra dos Tapes-RS. As crianças participantes 

da pesquisa apresentam três diferentes configurações linguísticas: i) monolinguismo pomerano, 

quando a criança fala apenas a língua materna pomerana; ii) o bilinguismo, quando existe a 

sincronia das duas línguas na comunicação pomerano e português, e ainda iii) aquelas famílias 

que optam por ensinar apenas o português para seus filhos. Considerando essas três 

configurações linguísticas, identificamos ao longo do ano de 2019, quando realizamos a 

pesquisa de campo, o que estamos denominando de silenciamento da língua materna, uma vez 

que a comunicação entre crianças e adultos na escola se dá predominantemente em Língua 

Portuguesa. Abordamos os princípios dos direitos linguísticos das comunidades tradicionais e 

a importância da salvaguarda da língua materna (CUNHA, 2000; MORELLO, 2009; 

TRESSMANN, 2005). Identificamos que nas escolas observadas, uma forte presença do 

letramento ideológico (STREET, 2003, 2009) promovendo um silenciamento linguístico 

produzido pela imposição da língua majoritária e ausência de políticas públicas de 

fortalecimento da língua materna. 

 

O ESCOLÃO DO KEPHAS E AS MIGRAÇÕES REGIONAIS PARA NOVO 

HAMBURGO/RS (1980 A 2000) 

Pedro Reinaldo Cipriani Manfroi (UERGS) 

manfroi.pedro@gmail.com 

 

Este trabalho tem como temática central a análise do processo de construção do Loteamento 

Kephas e das relações escolares na Escola Eugênio Nelson Ritzel (o Escolão), a partir do estudo 

das migrações regionais do interior do estado do Rio Grande do Sul para a cidade de Novo 

Hamburgo. O processo metodológico se pauta em dois elementos: estudo de seis reportagens 

do Jornal NH (1984 - 1989), que abordam a construção do Kephas e a migração e a análise de 

três entrevistas realizadas a partir da História Oral, com dois professores e uma ex-aluna do 

Escolão. O recorte temporal (1980 a 2000) se justifica por concentrar o período de construção 

do Kephas, de ápice e posterior declínio do processo migratório para a cidade. Os objetivos do 

estudo são: analisar as publicações do jornal e compreender as tensões envolvidas nas relações 

entre os moradores do novo lugar (ELIAS, 2000), a memória coletiva (HALBWACHS, 2013), 

e as relações escolares (VEIGA, 2012). A história de Novo Hamburgo se configura a partir da 

colonização germânica, constituindo uma germanidade cujos aspectos não correspondem à 

contemporaneidade, pois a cidade recebeu uma população migratória cujo movimento acaba 

por produzir conflitos relativos ao sentimento de pertença e não aceitação dos novos moradores. 

O estudo concluiu que a escola se configura como elemento de centralidade nas relações do 

bairro Kephas, algo que pode ser percebido em muitas comunidades de periferia.  
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MIGRAÇÃO, PROCESSOS DE ESCOLARIZAÇÃO E ARQUITETURA ESCOLAR 

NA SERRA GAÚCHA: 1930-1950   

Rafael de Souza Pinheiro (UCS) 

rspinheiro@ucs.br 

Samanta Vanz (UCS) 

svanz1@ucs.br 

 

Na presente pesquisa, procuramos investigar a relação da arquitetura escolar no processo de  

escolarização dos filhos dos imigrantes italianos na Região da Serra Gaúcha entre as décadas  

de 1930 e 1950, a partir dos ideais republicanos presentes no Grupo Escolar Frei Caneca, de  

Flores da Cunha/RS, e Emílio Meyer, de Caxias do Sul/RS. A partir da metodologia da análise 

documental pela perspectiva da História Cultural, utilizamos como fontes jornais, documentos 

e fotografias que retratam o espaço escolar. Os pressupostos teóricos que orientaram esta análise 

fundamentam-se em Chartier (2002), Pesavento (1998) e nos pautamos nos estudos em História 

da Educação, a partir de Escolano Benito (2017).  Justificamos o recorte temporal da referida 

análise a partir de dois pontos: o fortalecimento das campanhas de nacionalização e de 

obrigatoriedade do uso da língua portuguesa pelos imigrantes e filhos de imigrantes, e a criação 

de prédios escolares condicionados pela política de modernização. No Rio Grande Sul, o 

movimento migratório iniciou-se a partir de 1874,  porém é apenas em 1875 que os imigrantes 

chegam à localidade Campo Dos Bugres, que  mais tarde, após a emancipação da Colônia em 

1890, se torna Colônia de Caxias, tendo seu  território dividido em distritos, onde Nova Trento 

(Flores da Cunha) torna-se o 2º Distrito.  Neste contexto de imigração, a educação configurou 

como um tema importante entre os colonos, e são diversas as iniciativas de escolarização nesta 

região, entre elas: as escolas comunitárias, as étnicas, públicas, confessionais, colégios 

elementares e os colégios complementares. Como reflexões iniciais, percebemos que a 

arquitetura escolar do período analisado representa ideais ligados à modernidade para a 

educação, onde levantamos como questão a influência do espaço escolar na construção de um 

discurso nacionalista, reforçando o ideário de pátria, civilização e progresso entre os filhos de 

imigrantes. 

 

IMIGRAÇÃO E EDUCAÇÃO: RELAÇÕES DE CONTEXTO NO MUNICÍPIO DE 

VACARIA/RS  

Rosemeri Barreto Argenta (UCS) 

 rosemeri.argenta@vacaria.ifrs.edu.br  

Mariana Lisbôa de Oliveira (UCS)  

mloliveira@ucs.br 

 

O objetivo é identificar as contribuições dos diferentes grupos étnicos no processo de 

escolarização desenvolvido em Vacaria, RS, no decorrer do século XX. A pesquisa foi 

desenvolvida sob a perspectiva da História Cultural e a metodologia utilizada foi a análise 

documental histórica. O ponto de partida é a compreensão e definição dos tipos de imigrantes 

que povoaram o município refletindo sobre o modo como suas características sociais, culturais 

e políticas influenciaram na estrutura de atendimento educacional. Vacaria foi num primeiro 

momento uma terra ocupada por índios e teve contribuições culturais com a chegada dos 

Jesuítas, principalmente no que se refere a catequização. Além disso, há evidências de outros 

grupos étnicos como os italianos e alemães, em menor proporção. Nessa perspectiva, há uma 

diversidade cultural que traduz um modo singular da comunidade, embora o traço português se 

evidencie, sobretudo como região agrícola, dos campos de cima da serra e do tropeirismo. Com 
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o processo de desenvolvimento e modernização, muitos europeus que se encontravam sem 

trabalho e sem-terra, migraram para o Brasil e muitos desses para o Estado do Rio Grande do 

Sul, desencadeando uma importante modificação geográfica. Colonos italianos desenvolveram 

o comércio através da exportação de seus produtos, e dedicaram-se à agricultura e comércio, o 

que acarretou maior desenvolvimento urbano nas regiões onde estavam instalados. O município 

recebeu imigrantes italianos, provindos das colônias Caxias e Antônio Prado, os quais mudaram 

o contexto urbano da cidade, fazendo surgir novas colônias e distritos. Antes da instalação das 

escolas públicas, a educação era feita na casa de fazendeiro com professores ambulantes e/ou 

particulares e atendia, geralmente, a elite local. Como conclusões parciais é significativo indicar 

que a presença dos diferentes imigrantes em Vacaria foi determinante para que a escolarização 

se desenvolvesse, sobretudo àquela associada à presença da Igreja e de escolas confessionais.  

 

OS PROCESSOS METODOLÓGICOS DE ENSINO: DO MODELO JESUÍTICO AOS 

DIAS DE HOJE 

Tatiele Moreira Marques (Ufpel) 

tatielemmarques@gmail.com 

Eliege Marizel Moreira Barbosa (Unisc) 

eliegemmoreira@mx2.unisc.br 

Mariel Moreira Barbosa (Unipampa) 

marielmm@gmail.com 

 

Pensar sobre o futuro da educação brasileira sem olhar para o caminho que nos trouxe até aqui 

é impossível, pois para evoluirmos precisamos rever o que está por trás de todo nosso aparato 

educacional, cuja riqueza não se restringe em boa parte às suas teses e teorias. Porém, ao 

adentrarmos nas salas de aula, não há como negar a deficiência de recursos materiais na maioria 

das escolas, bem como não se pode negar a negligência reiterada através das décadas aos nossos 

professores como um todo, além da falta de incentivo à formação continuada contextualizada, 

às novas práticas pedagógicas e aos avanços tecnológicos. Nesse contexto e partindo desse 

modelo educacional, questionamos a manutenção de um método ainda pautado nos valores 

jesuíticos, no qual se expõe um determinado conteúdo e cabe ao aluno copiá-lo e replicá-lo nas 

avaliações. Embora tenhamos diversos documentos, manuais e cartilhas, amplamente 

divulgados, que demonstram a necessidade de evoluirmos o método, ainda encontramos esse 

modelo ultrapassado na maioria das nossas escolas. Essa postura docente traz como principal 

justificativa o ato de eximir o professor da não aprendizagem pelo aluno, visto que ele 

“ensinou”, porém, o aluno “não aprendeu” por falta de interesse ou qualquer outra justificativa. 

Este artigo pretende-se, portanto, um convite para olharmos nossos alunos e perceber que em 

seus discursos, embora não cultos ou não gramaticalmente corretos, podem ter tantos 

ensinamentos quanto nos livros de teoria. Ensinar o saber racional faz com que tenhamos que 

nos apropriar de questões éticas, sociais e empáticas, de acordo com Paulo Freire, mas esse 

saber racional não pode ser limitado a uma ou outra disciplina, ele deve perfazer todo o percurso 

formativo dos indivíduos. 
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ST 02 - CULTURA, MEMÓRIA E PATRIMÔNIO HISTÓRICO 

 

Coordenação: 

Dra. Cristina Seibert Schneider (UNISINOS/ ANPHCTB)  

Paulo Daniel Spolier (Prefeitura de Novo Hamburgo/ ANPHCTB) 

 

Objetiva-se abarcar trabalhos que relacionem as migrações históricas e contemporâneas com a 

questão patrimonial, seja no âmbito material, seja no imaterial; questões de memória; de 

patrimônio histórico; representações e inserções culturais; práticas de preservação e educação 

patrimonial, entre outros aspectos. 

 

 

DE ESTRELA A GOIÁS: A PATRIMONIALIZAÇÃO DE MEMÓRIAS REGIONAIS 

E O SEU POTENCIAL DIDÁTICO 

Cristiano Nicolini (FH/UFG) 

cristianonicolini@ufg.br 

Luiz Eduardo Barbosa Gonçalves (FH/UFG) 

luiz_eduardo@discente.ufg.br 

 

Os processos de patrimonialização de memórias marcam as diferentes regionalidades 

brasileiras, produzindo um mosaico de identidades que é compreendido através de múltiplas 

perspectivas daqueles que acessam os produtos dessas narrativas. Neste trabalho, apresentamos 

um estudo comparativo entre dois lugares do Brasil: a cidade de Estrela, no Rio Grande do Sul, 

e a Cidade de Goiás, em Goiás. Analisamos os lugares de memória que esses dois territórios 

produziram, buscando identificar como as narrativas locais são apresentadas aos visitantes e 

que potencialidades didáticas elas oferecem. Partimos da ideia de que a Educação Histórica, 

através do intermédio de educadores, possibilita que as intenções narrativas desses lugares 

possam ser problematizadas e potencializadas através de um olhar de estranhamento. Assim, 

entendemos que esse estudo comparativo pode nos mostrar que, apesar de realidades tão 

distintas e distantes no espaço geográfico brasileiro, há possibilidades de pensarmos a função 

didática e educativa dos lugares de memória para além dos regionalismos e dos pertencimentos 

territoriais. São lugares que se aproximam quando pensamos na perspectiva intercultural, 

compreendendo a patrimonialização como processo didático e viabilizador de aprendizagens 

históricas significativas. 
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“NÃO CABIA TODO MUNDO...”: AS MEMÓRIAS DA CASA DA FEITORIA E A 

EDUCAÇÃO PATRIMONIAL NA RESSIGNIFICAÇÃO DE SEU VALOR 

SIMBÓLICO 

Cristina Seibert Schneider (UNISINOS) 

seiberts@unisinos.br 

Gabriela Passos Selau (UNISINOS) 

gpselau@edu.unisinos.br 

 

O presente artigo discute processos de identificação e sua relação com a preservação do 

patrimônio e a educação patrimonial. Parte-se do pressuposto que o valor simbólico do 

patrimônio cultural é construído a partir dos referenciais histórico culturais que são valorizados 

e salvaguardados em locais específicos, como os Museus, que a educação patrimonial possui 

uma relação íntima com a construção desses sentidos simbólicos e que estes são responsáveis 

pelos processos de identificação da comunidade. A pesquisa desenvolveu-se por meio de um 

estudo de caso que analisou as relações estabelecidas entre a comunidade local, formada em 

sua maioria por descendentes de imigrantes alemães e afrodescendentes, e o Museu do 

Imigrante de São Leopoldo, patrimônio estadual que ruiu em 2019. Para tanto, a metodologia 

de pesquisa desenvolveu-se a partir da bricolagem (MEYER; PARAISO, 2014) e utilizou-se de 

entrevistas compreensivas, análises bibliográficas e visitas de campo. Como resultados, 

constatou-se que as relações dos entrevistados com este lugar de memória divergem de acordo 

com a fala de cada grupo social. A unanimidade em suas narrativas diz respeito, no entanto, ao 

interesse comum em viabilizar este espaço construindo e reforçando processos de identificação 

da comunidade para com este patrimônio. A educação patrimonial pode, portanto, ser uma 

importante ferramenta para a apropriação deste bem cultural, numa perspectiva de resistência à 

homogeneização cultural e aos processos de espetacularização das cidades. 

 

DANÇA, ETNIA E IDENTIDADE: PATRIMÔNIO IMATERIAL E DIVERSIDADE 

NAS COMUNIDADES DE IDENTIDADE ALEMÃ NA PORTO ALEGRE DO 

SÉCULO XX 

Denis Gerson Simões (DGS) 

denis@portal25.com 

Elisangela Leitzke (EL) 

lise_leitzke@yahoo.com.br 

 

O Patrimônio Cultural é mutante dentro da sociedade, com esquecimentos, inovações e 

ressignificações. Esse processo se torna mais perceptível em meio às migrações, onde 

interações de distintos matizes, experiências e convivências deixam claras as diferenças entre o 

antes e o depois dos câmbios de territórios. À medida que as gerações se seguem, junto aos 

fatos soma-se um vasto imaginário, o que pode ser percebido em muitas comunidades através 

de suas narrativas, festividades, cancioneiro, celebrações e espaços de memória. Os núcleos 

teuto-brasileiros estão nesta mesma realidade, como pode ser visto no transcurso dos séculos 

XIX e XX, desde a saída da Europa - trazendo às Américas um apanhado de novas vivências, 

junto com uma língua ativa e integrada ao trabalho de alfabetização - até a formação de novas 

pontes com Alemanha, Áustria e Suíça contemporâneas. Com base neste contexto, este estudo 

objetiva apresentar um conjunto de mudanças simbólicas ocorridas nos círculos de identidade 

alemãs na capital gaúcha no século XX, assim como acontecimentos de outras matizes étnicos 

com quem elas dialogavam. Para isso serão utilizados a dança típica – por muitos designada 

mailto:seiberts@unisinos.br
mailto:gpselau@edu.unisinos.br
mailto:denis@portal25.com
mailto:lise_leitzke@yahoo.com.br


 

39 

 

folclórica - e os grupos de danças - que, a posteriori, se dedicaram a essas coreografias e músicas 

- como indício de metamorfoses culturais, destacando valores, tradições, identidades e crenças. 

 

OKTOBERFEST DE IGREJINHA: ASPECTOS HISTÓRICOS E ANÁLISE COM 

BASE EM OBRAS DE RIBEIRO, SCHWARCZ E STARLING 

Douglas Márcio Kaiser (FEEVALE – NH – RS) 

douglas.mkaiser@gmail.com  

 

A Oktoberfest de Igrejinha surgiu em 1988 na cidade de Igrejinha, Estado do Rio Grande do 

Sul, com o objetivo de preservar a cultura alemã. Desde 1994 é organizada pela Associação de 

Amigos da Oktoberfest de Igrejinha (AMIFEST), e é um evento organizado com a participação 

de 3.000 voluntários, sendo uma das maiores festas comunitárias do Brasil. Em 2019 aconteceu 

a 32ª edição e em 2020, em função da pandemia de COVID-19, teve a 33ª edição adiada. A 

AMIFEST repassa anualmente, após cada edição, recursos para entidades de diferentes linhas 

de atuação no Vale do Paranhana, tendo repassado, desde sua primeira edição, cerca de R$ 

18.400.000,00. Patrimônio Cultural do RS, além de outros reconhecimentos, tem como 

princípios a cultura, o voluntariado, a transparência, a diversão e a responsabilidade social. O 

estudo em questão pretende estabelecer uma análise entre o evento realizado na cidade de 

Igrejinha e temas relativos à imigração, presentes em obras de Darcy Ribeiro (O povo brasileiro 

– A formação e o sentido do Brasil), e de Lilia Moritz Schwarcz e Heloísa Murgel Starling 

(Brasil, uma biografia). A imigração alemã contribuiu para a formação de aspectos ligados à 

cultura brasileira, a exemplo de outras etnias que migraram para o Brasil.  Além disso, 

características e costumes relacionados aos imigrantes ainda permanecem em algumas 

comunidades, como Igrejinha.  

 

AS IGREJAS DE PORTO NOVO: SIMBOLOGIA DA ARQUITETURA ENXAIMEL 

E A VALORIZAÇÃO DO PATRIMÔNIO TEUTO-BRASILEIRO 

Douglas Orestes Franzen (Uceff) 

douglas@uceff.edu.br 

 

O texto busca refletir sobre a dimensão simbólica das igrejas em madeira e sua relevância 

patrimonial no contexto da colonização Porto Novo, atuais municípios de Itapiranga, São João 

do Oeste e Tunápolis, estado de Santa Catarina. A proposta busca discorrer sobre a relevância 

da arquitetura enxaimel como símbolo de identidade histórica e cultural a partir da análise 

arquitetônica de igrejas construídas em madeira no contexto da colonização. A partir disso a 

reflexão irá propor uma valorização da arquitetura enxaimel e sua simbologia histórica e 

cultural, apresentar uma análise da significância dessas igrejas para a paisagem bem como para 

políticas patrimoniais e de valorização do turismo. Como símbolo da paisagem, sintetizam a 

religiosidade tão característica da colonização étnica e confessional que se desenvolveu a partir 

de 1926 sob a égide da etnicidade germânica e da confessionalidade católica. Como 

representação arquitetônica, sintetizam a riqueza da arquitetura enxaimel, aspecto que as torna 

muito significativas no contexto da valorização dos elementos históricos e patrimoniais. As 

igrejas em madeira construídas a partir da arquitetura enxaimel são muito expressivas e 

possuem um valor arquitetônico singular. Por isso se entende que devam receber uma atenção 

especial no que tange ao resgate das técnicas construtivas e da vinculação patrimonial a elas 

atribuída. A proposta é de compreender o processo de colonização de Itapiranga a partir de suas 

especificidades étnicas, vinculando essa dimensão à formação da paisagem dos núcleos 

coloniais onde a igreja ocupou e ainda ocupa um papel de destaque.  A hipótese que se defende 
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é que o enxaimel é uma técnica construtiva que possui vínculo com a história e as tradições 

culturais. Por isso denota um valor patrimonial. Também se entende que essa técnica vernacular 

não está inerte à sua temporalidade histórica e sim apresenta a possibilidade de uma adequação 

a novas possibilidades contemporâneas da arquitetura. 

 

ACERVOS MUSICAIS DE RELIGIOSAS GERMANÓFONAS RECOLHIDOS A 

DUAS INSTITUIÇÕES HOSPITALARES NA REGIÃO SUL DO BRASIL 

Fernando Lacerda Simões Duarte (UFPA) 

 lacerda.lacerda@yahoo.com.br 

 

A atuação de instituições religiosas nos cuidados com a saúde no Brasil se confunde com a 

fundação dos primeiros hospitais da América Portuguesa. As irmandades da Misericórdia 

certamente tiveram papel de destaque nesse cenário, mas também outras irmandades e ordens 

terceiras. Este trabalho tem por objetivo analisar as atividades musicais no Imperial Hospital de 

Caridade de Florianópolis e na Santa Casa de Pelotas na primeira metade do século XX, 

promovidas por religiosas católicas de língua alemã. Para tanto, foram pesquisados acervos 

custodiados por tais instituições, constituídos de documentos musicográficos e instrumentos 

musicais – classificados por Antonio Ezquerro Esteban como patrimônio musical documental 

e organológico, respectivamente – e também de fontes secundárias. O contexto da produção e 

das práticas musicais no catolicismo romano ao longo do século XX no Brasil foi abordado de 

maneira mais aprofundada em nossa investigação doutoral e serve de panorama para a análise 

das fontes documentais. Os referenciais teóricos aqui adotados apontam para a estreita relação 

entre memória e identidade, em Joël Candau, mas também para os estudos da história 

eclesiástica. O patrimônio organológico é representado, nas duas instituições, por harmônios. 

Já o patrimônio musical documental é integrado por cadernos de música contendo um repertório 

chamado de restaurista, que se alinhava às propostas do Cecilianismo – movimento de 

especialistas em música sacra desenvolvido especialmente na Alemanha –, oficializadas pela 

Igreja no motu próprio “Tra le Sollecitudini” de Pio X. São composições em língua latina com 

acompanhamento sustentado por órgão, bem como cantos religiosos populares a uma ou mais 

vozes em língua alemã, presentes em coletâneas do entresséculos. O repertório situa, portanto, 

as atividades musicais de religiosas que imigraram de um país onde a Kulturkampf gerava 

oposição ao catolicismo e, por um lado, adequação ao catolicismo romanizado, mas também 

memórias e identidades associadas a suas origens. 

 

MEMÓRIAS DE UMA MULHER PRETA FRIBURGUENSE: NÃO SÓ DE SUÍÇO E 

ALEMÃO É FEITA A HISTÓRIA DE NOVA FRIBURGO. 

Gabriel Vabo (PPGMA - FCRB) 

vabobiel@gmail.com 

 

No discurso oficial da história da cidade de Nova Friburgo prevalece o mito da origem e marco 

fundador a vinda dos imigrantes suíços e posteriormente alemães. Nessa perspectiva da 

ocupação territorial acaba se passando a ideia que ali se encontrava um imenso “vazio 

demográfico”. Os imigrantes europeus são reconhecidos como os “pioneiros” da ocupação 

regional, omitindo a presença maciça de negros escravizados e grupos indígenas que já 

ocupavam a região escolhida por Dom João VI para fundar o novo núcleo populacional. Neste 

sentido, torna-se relevante e indispensável discutir a presença dos negros que formam uma 

“zona de sombra” na memória da ocupação da região. Reconhecendo a História Oral como 
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campo real de produção de conhecimento, este artigo se propõe refletir a história dos 

afrodescendentes de Nova Friburgo tendo como base a análise da entrevista de uma mulher 

preta que é diretora de um coletivo negro e militante de um partido de esquerda. Portanto, é um 

trabalho que se utiliza da metodologia da História Oral e, nessa perspectiva, a análise é focada 

na subjetividade vivenciada por uma narradora selecionada por critérios qualitativos em função 

de sua relação com o tema, seu papel estratégico e sua posição no grupo. As categorias de 

análise foram estabelecidas a partir da recorrência nas falas, sendo a memória da escravidão, a 

família, a violência e o racismo. Para a fundamentação do debate entre a história oral, a memória 

e os temas mencionados se recorreu às contribuições teórico- metodológicas de Michael 

Pollack, Alessandro Portelli, Florestan Fernandes, Halbwachs e Silvio de Almeida. Neste 

campo de disputa pela memória local, esta experiência se propõe em dispositivo de estímulo ao 

empoderamento da população preta friburguense, em contribuição para o resgate da memória 

individual e coletiva e também no reconhecimento da população afrodescendente como 

formadora e colaboradora na construção da cidade. 

 

ESTUDOS DECOLONIAIS: GRAFISMO, GRAFITE E MURALISMO EM CAMPO 

RAIZ NA CIDADE DE MANAUS – AMAZONAS 

Jimmy Melo (UFRR) 

jimmy.melo@ufrr.br 

 

O artigo se propõe a discutir, na perspectiva dos estudos decoloniais, a arte urbana do grafismo, 

grafite e muralismo nos trabalhos do artista conhecido como Campo Raiz da cidade de Manaus, 

no estado do Amazonas. Assim, procuro demonstrar como a arte de rua em espaços urbanos 

pode ser transformada em lugares de visibilidade aos Povos indígenas, contrapondo-se à 

desvalorização, a discriminações e a desconstruções dos valores tradicionais dos Povos 

indígenas a partir da metodologia decolonial. Assim, a pesquisa procura demonstrar as 

perspectivas em Estudos Decoloniais para a Arte Urbana em Manaus-AM, a partir das 

experiências da disciplina: “Interculturalidade crítica, transdiciplinaridade e metodologias 

decoloniais” ministrada pelo prof. Dr. Elias Nazareno na Universidade Federal de Goiás – UFG, 

na condição de aluno especial ao curso de Pós-Graduação em História – Faculdade de História 

– PPGH/FH/UFG. 

 

O ARQUIVO PARTICULAR DE JOSÉ LUTZENBERGER E A SUA 

AUTOBIOGRAFIA 

João Hecker Luz (PUC/RS) 

luzjoaoh@hotmail.com 

 

A presente apresentação trata da pesquisa biográfica de doutorado em história da Imigração 

alemã para o Rio Grande do Sul sobre o arquiteto bávaro José Lutzenberger. Ex-combatente, 

como oficial alemão na Grande Guerra (1914-1918). Chegou em Porto Alegre em 1921, 

contratado como engenheiro por uma firma local. O que seria apenas um emprego temporário 

e uma viagem de intercâmbio para conhecer uma cultura e língua adversa, acaba por se tornar 

algo permanente e “definitivo”, ele decide se estabelecer na capital casando e tendo filhos, 

dentre eles o famoso ecologista. De maneira específica busca-se relacionar a importância do 

arquivo particular pesquisado e autobiografia de Lutzenberger dedicada aos filhos como modo 

de preservar a sua cultura, história e legado para a nova geração de “brasileiros”. Trata-se de 

um interessante acesso ao passado e valores de José Lutzenberger. Ao longo de 80 páginas à 

tinta chinesa no alemão clássico tem se um pouco de tudo: genealogia, breve relatos familiares, 
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informativos, ora pitorescos, e algumas conclusões e erros apontados como equívocos em sua 

trajetória de vida. A autobiografia foi iniciada em 1929 e complementada em 1935, toda escrita 

em Porto Alegre. Em uma rara oportunidade nos estudos biográficos, se tem um grande auxílio 

para entender quem foi José Lutzenberger e ter uma visão mais particular e pessoal sobre este 

objeto de estudo. 

 

FESTIVAL DE CULTURA NEGRA DO QUILOMBO SAMBAQUIM 

José Luiz Xavier Filho (UPE) 

jlxfilho@hotmail.com 

 

Apresentamos e analisamos neste trabalho o Festival de Cultura Negra do Quilombo 

Sambaquim, que é o principal evento cultural realizado anualmente na comunidade localizada 

na cidade de Cupira – PE. É nessa festa que são apresentadas as manifestações culturais, como, 

as religiosas, as músicas e a dança. Além de reforçar os laços sociais entre os quilombolas, 

acreditamos que as festas são uma poderosa arma que representam um espaço de emancipação 

social e uma resistência quilombola em torno de suas tradições e construções identitárias, por 

isso, este trabalho narra como se constituem os processos rituais no festival de cultura negra no 

campo simbólico, bem como a representação da dança Mazurca dentro do festejo, relacionando-

os ao contexto histórico-cultural. Neste caso, a pesquisa é de natureza qualitativa, já que, para 

estudar os processos rituais nas festas da comunidade quilombola, faz-se necessário analisar as 

relações que perpassam os sentidos e os significados atribuídos pelos atores sociais a esta 

manifestação. Conhecemos a história de Sambaquim e suas festividades a partir das entrevistas 

e narrativas da comunidade, valorizando não só a história do espaço em que vivem, mas a 

história de vida dessas pessoas. Logo, o quilombola precisa ser ouvido e a tradição oral é uma 

fonte essencial numa comunidade sem escrita, principalmente entre os membros mais velhos. 

É necessário conhecer a sua história e as relações sociais através da fala.  

 

ALTO FELIZ: UMA LEITURA DAS AÇÕES DE PRESERVAÇÃO DO 

PATRIMÔNIO CULTURAL NA PERSPECTIVA DA EDUCAÇÃO PATRIMONIAL 

Laís Specht Schütz (PMAF) 

laisspechtschutz@gmail.com 

 

O patrimônio cultural possibilita a reconstrução simbólica de memórias, a valorização da 

cultura e o fomento de sentimentos de pertencimento. A partir de tal entendimento, o presente 

artigo visa identificar as possíveis relações entre atores privados e poder público com o 

patrimônio cultural. Dessa forma, são analisadas as ações de preservação e educação 

patrimonial desenvolvidas por esses atores no município de Alto Feliz/RS desde seu processo 

emancipatório, ocorrido em 1992, verificando-se sua relação com os processos de 

pertencimento e de gentrificação e espetacularização das cidades. Para tanto, utilizou-se como 

metodologia de pesquisa o estudo de caso, com o uso de diferentes técnicas de pesquisa – 

pesquisa documental, pesquisa bibliográfica, observação e entrevista. Os conceitos de cultura, 

de gentrificação e de espetacularização das cidades, incluindo a educação patrimonial, são 

trazidos para discussão utilizando-se como aporte teórico, dentre outros, os trabalhos de autores 

como Horta, Grunberg e Monteiro (1999), Jacques (2003, 2005), Choay (2006), Bidou-

Zachariasen (2006), Castriota (2009), Schneider (2014, 2017) e Silva (2015). Como resultados, 

constatou-se que há sentimentos de pertencimento que motivam as ações de preservação do 

patrimônio cultural desenvolvidas pelos atores privados em Alto Feliz. Ademais, identificou-

se discursos de espetacularização e gentrificação, principalmente por parte do poder público, 
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cujas ações de preservação atendem as estratégias turísticas. E concluiu-se que a educação 

patrimonial pode ser uma forma de resistência contra os processos de gentrificação e 

espetacularização das cidades. 

 

CATEDRAL SÃO LUIZ GONZAGA: PATRIMÔNIO RELIGIOSO DE NOVO 

HAMBURGO 

Paulo Daniel Spolier (APMNH/Instituto Ivoti) 

danielspolier@gmail.com 

 

A Catedral Basílica São Luiz Gonzaga de Novo Hamburgo teve sua construção iniciada em 

1952. Entretanto, sua história remete a 1924, quando foi construído o primeiro templo católico, 

projeto do arquiteto alemão Joseph Lutzenberger, com o mesmo nome e no mesmo local, fruto 

da mobilização dos católicos de Novo Hamburgo e seu anseio de tornarem-se autônomos em 

relação à paróquia Nossa Senhora da Piedade, de Hamburgo Velho. Marco religioso e 

arquitetônico encravado na rua Joaquim Nabuco, no interior da edificação encontramos obras 

de artes registradas por artistas como Aldo Locatelli, Emílio Sassi e Marciano Schmitz. O 

mobiliário do altar, construído pela família de marceneiros Gegler, de Tupandi, valeria uma 

história à parte. As majestosas torres, projetadas por Vitorio Zani, são referências na paisagem 

urbana do Centro da cidade. Porém, a cada dia o crescimento desordenado e verticalizado da 

urbe hamburguense tem feito com que a visibilidade do templo se desvaneça drasticamente, 

engolida entre os prédios. Trazer à tona aspectos da história da Catedral – das gentes e das 

pedras que a construíram - tornando-os acessíveis à população, é requisito básico para a 

valorização deste patrimônio cultural da cidade de Novo Hamburgo, ainda não reconhecido 

oficialmente como tal, apesar de todos os esforços movidos neste sentido. 

 

EMIGRAÇÃO SUL-RIO-GRANDENSE E A CONSTITUIÇÃO DE TERRITÓRIOS E 

TERRITORIALIDADES DE TRADIÇÃO GAÚCHA 

Samara Camilotto (UCS) 

camilotto.sa@gmail.com 

 

Estabelecida no Rio Grande do Sul em 1947 por um grupo de jovens secundaristas, a tradição 

gaúcha se expandiu pelo Brasil através do tradicionalismo gaúcho, movimento coletivo e 

organizado, possuindo, em 2019, 6.606 entidades locais e oito estaduais (MTGs) filiadas à 

Confederação Brasileira da Tradição Gaúcha (CBTG, 2019). Existem também agremiações no 

exterior, criadas por emigrantes sul-rio-grandenses em outros países da América e na Europa e 

Ásia. Distante do Rio Grande do Sul, conforme Haesbaert (2004, p. 254), “[...] uma nova 

territorialidade foi sendo construída, com a manutenção de laços e interesses com aquela região 

de origem, ainda que revivida de forma mítica e fundamentalmente simbólica”. Em 2020, o 

MTG-RS, na Semana Farroupilha, divulga videoclipe dos festejos daquele ano, abordando a 

temática “Gaúchos sem fronteiras”. Tendo-o por recorte de estudo, objetiva-se identificar a 

constituição de territórios e territorialidades de tradição fora do Rio Grande do Sul, o que se 

mostra relevante considerando o fato de a entidade organizadora estar buscando, através do 

conteúdo apresentado, aproximar-se do público espectador, além de transmitir a concepção de 

tradição gaúcha adotada. Ao promover e difundir uma imagem, o vídeo apresenta cenas de 

tradicionalistas – turistas ou, sobretudo, emigrantes – que remetem à tradição em suas viagens 

ou cotidianos. Com a fundação de entidades em outros estados do Brasil, e mesmo no exterior, 

esses fluxos de pessoas podem vir a intentar se impor e criar espaços culturais homogêneos, 

ensurdecendo-se a interações e possibilidades de trocas com cores locais e aspectos 
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globalizantes, ou então reinventar as manifestações culturais, constituindo novas 

territorialidades e espaços híbridos que conjugam territórios de origem e o atual, oportunizados 

em movimentos de acolhimento da alteridade, os quais, porventura, lograram promover 

processos dinâmicos de (re)construção e expansão da tradição. 

 

KERBFEST: UMA FESTIVIDADE TEUTO-BRASILEIRA EM SEARA/SC (1993-

2005) 

Sandra Kuester (UFFS) 

sandrakuester92@gmail.com 

 

Esta apresentação, fruto de uma pesquisa de mestrado, analisou o Kerbfest de Seara/SC, 

ocorrido entre os anos de 1993 a 2005. Objetivou-se examinar como o Kerbfest construiu laços 

de pertencimento entre os descendentes de alemães no município de Seara. A metodologia 

utilizada compreendeu um estudo bibliográfico que, primeiramente, contextualizou a festa 

através dos processos de colonização germânica em esfera nacional e municipal. 

Posteriormente, foram problematizadas as relações étnicas, bem como as noções de 

representatividade e de bens patrimoniais. Para a festividade, foram utilizadas fontes orais, 

audiovisuais, jornais, atas de reuniões de presbitérios, fotografias e folderes. Dessa forma, o 

estudo voltou-se às análises das representações e relações étnicas e de seus bens patrimoniais. 

Os principais resultados desta pesquisa podem ser apontados como uma festa idealizada por um 

pastor e que, inicialmente, tinha o intuito de angariar lucros para a Igreja Evangélica de 

Confissão Luterana no Brasil de Seara/SC. Contudo, o sentido da festa foi compreendido de 

maneiras distintas entre seus coordenadores; mas, para todos da equipe, foi uma maneira de 

representar a germanidade, uma das características étnicas teuto-brasileiras. Também trouxe 

um passado imaginado criado com base nos costumes do final do século XIX na Alemanha com 

ideais nacionalistas e disseminados no Brasil em grande medida na década de 1980 por 

folcloristas, além de integrar elementos de outros Kerbfesten da região. A festividade foi 

considerada uma tradição devido à sua constante repetição nos calendários municipais e 

religiosos de confissão luterana. Para a realização do Kerbfest, houve trocas étnicas que partiam 

desde o patrocínio, participações na festa e na composição de pratos, selecionados pelos 

organizadores, considerados típicos da culinária alemã. Esta festividade representou não 

somente um passado imaginário alemão, como também um passado colonial da região, fazendo 

parte do patrimônio cultural. 

 

FAXINAL COMO MODO DE VIDA: ENFATIZANDO A CULTURA E A MEMÓRIA 

ATRELADA ÀS PRÁTICAS DO VIVER EM FAXINAL  

Wellerson Emanuel Ferreira (UNICENTRO) 

wellersonferreira@gmail.com 

 

Objetivamos para esta comunicação, uma análise de faxinal como um modo de vida tradicional, 

para isto, a presente abordagem foca em relatos de moradores das comunidades faxinalenses 

tomadas para a realização desta pesquisa, Faxinal do Salto e Faxinal Marmeleiro de Cima, 

ambos localizados no município de Rebouças PR, ou seja, uma abordagem específica oriunda 

da concepção dos próprios moradores. Em ambas as comunidades, em entrevistas realizadas 

almejando uma compreensão aprofundada referente aos faxinais, notou-se exposições dos 

moradores voltadas à faxinal qual divergia de um sistema de produção, tradicionalmente 

abordado desta forma, especialmente em pesquisas clássicas referente a esta temática, nas quais 
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citamos as obras de Man Yu Chang Sistema Faxinal - uma forma de organização camponesa 

em desagregação no Centro-Sul do Paraná (1988) e, Maria Magdalena Nerone e sua obra 

Sistema Faxinal: terras de plantar, terras de criar (2015). Nasceu assim a necessidade de 

analisarmos estes faxinais indo além da tradicional reflexão qual toma estes como sistema de 

produção. Para isto, utilizaremos de estudos realizados por pesquisadores que explanam 

análises indo ao encontro da própria noção de faxinal revelada pelos faxinalenses, ultrapassado 

a noção de sistema para um modo de vida comunitário tradicional. Habitar um faxinal, está 

muito mais atrelado ao modo de viver e conviver do que em um produzir, relacionando faxinal 

a um sistema, pois inclusive o modo de produzir, seja a criação de animais no criadouro quanto 

às lavouras nas terras de plantar, por muito tempo ocorreram de forma coletiva, através de 

puxirões entre os faxinalenses. Por este motivo, almejamos com este texto, trazer uma discussão 

que contemple o faxinal como um modo organizacional através de uma concepção de modo de 

vida, oriundo das interações que balizam e formam o faxinal. 
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ST 03 - MIGRAÇÕES, ETNICIDADES, RELIGIÃO E GÊNERO 

 

Coordenação: 

Dr. Rodrigo Luis dos Santos (UNISINOS/ANPHCTB)  

Dra. Caroline von Mühlen (Sinodal/ANPHCTB) 

 

Objetiva-se discutir as migrações e as relações de alteridade, no que diz respeito às etnicidades, 

religião e manifestações religiosas e relações de gênero. Recebe pesquisas que discutem a 

construção de identidades étnicas e alteridade nos deslocamentos migratórios e diásporas; 

trajetórias de instituições religiosas e religiosos, religiosidade popular; estudos de gênero em 

seus diferentes aspectos e que consideram novas concepções de gênero no campo 

historiográfico. 

 

A GERMANIDADE ENTRE CULTOS E PRISÕES: REPRESSÃO POLICIAL E 

CONFLITOS DIPLOMÁTICOS NO CONTEXTO DA SEGUNDA GUERRA (1942-

1945) 

Ana Lena Grosse (UNISINOS) 

analena98@hotmail.com 

Dimy José Moreira Dornelles (UNISINOS) 

dimydornelles@gmail.com 

 

Esse trabalho pretende expor as discussões que vêm sendo realizadas a partir do 

desenvolvimento de duas pesquisas que compõem o projeto de âmbito internacional e 

interinstitucional intitulado “O consulado espanhol e o Serviço de Proteção aos cidadãos 

alemães no Brasil (1942-1945)”. As pesquisas citadas dizem respeito, de um lado, às 

investigações acerca da atuação da polícia política do Rio Grande do Sul, sob a chefia de 

Aurélio da Silva Py, com enfoque no período que se estende de 1942 a 1943, ou seja, do corte 

das relações diplomáticas com a Alemanha no início de 1942 até a saída de Py da chefia da 

polícia em 1943. De outro lado, buscamos compreender a relação existente entre as políticas 

repressivas estadonovistas e a atuação dos pastores luteranos no exercício de suas funções 

enquanto lideranças comunitárias no Sínodo Riograndense. Esse viés investigativo busca 

descortinar os atritos existentes no interior da política de Nacionalização, ou seja, aqueles que 

evidenciam os limites entre a atuação policial e a atuação diplomática no seio de um Estado 

autoritário no contexto da Segunda Guerra Mundial, na qual o Brasil optou por aproximar-se 

do bloco Aliado. A partir da análise das relações estabelecidas entre a ação repressiva própria 

do Estado Novo em relação aos imigrantes, com foco nas comunidades evangélico-luteranas, e 

a atuação diplomática no contexto da Segunda Guerra Mundial, buscamos levantar discussões 

a respeito das interpretações conflitantes sobre o que seria germanidade e o que corresponderia 

ao alinhamento ideológico nacional-socialista, existentes naquele momento. Como fontes, 

temos utilizado a documentação referente ao Serviço de Proteción de Intereses Alemanes do 

consulado espanhol e as obras publicadas por Aurélio da Silva Py, “O Nazismo no Rio Grande 

do Sul” e a “5ª Coluna no Brasil”. 
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MIGRAÇÃO E DIFERENÇA: ISLÂMICO-SENEGALESES EM TOLEDO, PR 

Bruno Vinicius Noquelli Lombardi (UNICENTRO) 

brunonoquelli@gmail.com 

 

O município de Toledo, localizado no Oeste do estado do Paraná, é conhecido pelo expressivo 

número de descendentes de imigrantes europeus que por lá habitam, especialmente italianos e 

alemães, e pela elevada quantidade de adeptos ao cristianismo. Aproximadamente 70% dos seus 

habitantes declararam-se brancos e/ou católicos no último censo populacional do IBGE (IBGE, 

2010). Essas características indicariam uma homogeneização étnica e religiosa dos seus 

habitantes. No entanto, com a chegada, a partir de 2014, de imigrantes islâmico-senegaleses à 

cidade, a situação pode ter sido alterada. Assim, o estudo visa identificar a contribuição da 

migração senegalesa para a heterogeneização religiosa e étnica de Toledo. Além de revisão 

bibliográfica, a pesquisa pauta-se em observações individuais e coleta de depoimentos orais dos 

imigrantes islâmico-senegaleses residentes no local e dos sujeitos envolvidos no processo de 

adaptação e acolhimento dessas pessoas, como a Embaixada Solidária de Toledo, por exemplo. 

Indícios da territorialização senegalesa em Toledo podem ser observados através dos encontros 

religiosos frequentemente efetivados pelos muçulmanos e pela realização do maior “Grand 

Magal de Touba” do estado do Paraná, um evento religioso que anuncia a resistência cultural 

senegalesa e celebra a vida e os ensinamentos do Sheik Amadou Bamba, fundador de uma das 

maiores irmandades muçulmanas do Senegal. 

 

ALTERIDADE EM PORTO NOVO: UM OLHAR SOBRE AS RELAÇÕES 

INTERÉTNICAS FEMININAS A PARTIR DO LIVRO “ESPÍRITO PIONEIRO” 

(1926-1950) 

Carlise Schneiders (UPF) 

caarlise@hotmail.com 

 

O trabalho apresenta uma análise das relações interétnicas entre mulheres colonas, caboclas e 

indígenas na região localizada no extremo sudoeste do Estado de Santa Catarina, nos atuais 

municípios de Itapiranga, São João do Oeste e Tunápolis. Esses municípios pertenciam à 

Colônia Porto Novo, iniciada em 1926 e caracterizada pela colonização homogênea, étnica e 

confessional, de alemães (ou descendentes) católicos. Quando chegaram na região, os colonos 

se depararam com a presença de caboclos, que ainda resistiam ao avanço da colonização e das 

madeireiras que acabavam alterando esse espaço. Outra população presente eram os indígenas 

da etnia caingangue, de ocupação milenar e que há séculos já sofriam com os avanços europeus 

sobre suas áreas e ataques a seus costumes. Dessa forma, a chegada do branco colono à região 

trouxe não somente uma nova etnia, mas principalmente uma nova forma de organização 

econômica, religiosa e cultural, atingindo assim, todos os grupos alocados na região. A fonte 

utilizada para examinar essas relações é um livro/relato escrito pela pioneira alemã Maria 

Rohde “Espírito Pioneiro: A herança dos antepassados” que narra o processo de ocupação da 

mata nativa e os seus desdobramentos. A análise será realizada a partir de revisão bibliográfica 

e confronto com a fonte. O objetivo do artigo é perceber como os processos de alteridade se 

apresentam nessa realidade específica. Essas relações, frutos de diversas migrações e diferenças 

étnicas, resultam em vínculos de aproximação e distanciamento entre os agentes, aproximação 

em relação ao trabalho, à sobrevivência em meio a mata nativa e às trocas oriundas desse 

processo. Distanciamento em relação às práticas culturais, religiosas e educacionais.   

 

mailto:brunonoquelli@gmail.com
mailto:brunonoquelli@gmail.com
mailto:brunonoquelli@gmail.com
mailto:caarlise@hotmail.com


 

48 

 

GÊNERO, CRIME E VIOLÊNCIA: AS MULHERES NAS FONTES CRIMINAIS 

(SÃO LEOPOLDO, SÉCULO XIX) 

Caroline von Mühlen 

carolinevm7@gmail.com 
 

O presente artigo analisa os crimes ocorridos em uma região de colonização europeia do Rio 

Grande do Sul na segunda metade do século XIX. Dos processos criminais localizados para o 

período de 1846 a 1871 utilizamos os processos que chegaram à Justiça e, especialmente, 

aqueles em que mulheres aparecem na condição de réus ou vítimas. Os estudos que relacionam 

as temáticas de gênero, criminalidade e justiça ainda necessitam de mais estudos. Desse modo, 

além de lançar luzes sobre os crimes e a violência praticada na Vila de São Leopoldo, objetiva-

se atentar para a presença feminina nos processos criminais, analisando o perfil social dessas 

mulheres, como elas eram tratadas pela Justiça e quais as penas imputadas pela Justiça local. 

Por fim, o uso da fonte criminal permite acessar aspectos da vida nas regiões de colonização, 

as tensões existentes, a violência física e verbal no cotidiano e as práticas de justiça no interior 

dessas comunidades de imigração no Rio Grande do Sul.     

 

UM ELO DE IDENTIDADE: A RELIGIOSIDADE DOS IMIGRANTES 

UCRANIANOS EM PRUDENTÓPOLIS   

Henrique Schlumberger Vitchmichen (UEPG) 

henrique-sv@hotmail.com 

Tiago Boruch (UEM)   

boruch.tiago@gmail.com 

 

A imigração ucraniana ao Brasil se iniciou em fins do século XIX, com a propaganda imperial 

incentivando a vinda de pessoas sobretudo da Europa para substituição da mão de obra escrava. 

Ao longo do território brasileiro, o município de Prudentópolis se destaca por ser o que mais 

atraiu a vinda e o assentamento dos recém-chegados ucranianos. Conhecida como “Ucrânia 

brasileira”, a cidade possui uma forte presença não apenas de descendentes desses primeiros 

colonos eslavos, mas também de práticas, ritos, e aspectos simbólicos que remetem às tradições, 

à cultura e à religiosidade ucraniana. Tais aspectos podem ser observados tanto no cotidiano 

das pessoas, quanto nos inúmeros eventos anuais que permitem o reconhecimento e a afirmação 

identitária local, expressa através das celebrações e dos costumes entre seus habitantes. Para tal 

feito, utilizaremos de uma bibliografia que conta com autores referência para os estudos da 

imigração ucraniana no Paraná, como Paulo Renato Guérios, Oksana Boruszenko, entre outros. 

Procuraremos também investigar de que maneira a religiosidade  serviu como alento para estes 

primeiros imigrantes no Brasil, que em meio às adversidades do  processo imigratório 

encontraram nos seus ritos e práticas, um forte elo de ligação com seu país  de origem, 

abordando as relações e representações que envolvem suas tradições com um  universo 

simbólico coletivo e individual da identidade do imigrante ucraniano em  Prudentópolis.   
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IMIGRAÇÃO SENEGALESA: O IMPACTO DAS REDES DE ACOLHIMENTO 

Júlia Zeilmann Jaeger (UCS) 

jzjaeger@ucs.br 

Vania Beatriz Merlotti Herédia (UCS) 

vbmhered@gmail.com 

 

O Núcleo de Pesquisa de Estudos Migratórios da Universidade de Caxias do Sul tem estudado 

o fenômeno migratório no município de Caxias do Sul. O estudo faz parte de uma pesquisa 

maior que envolve a migração laboral em Caxias do Sul e se dedica aos imigrantes 

internacionais que chegaram no município a partir de 2010. Os dados foram coletados pelo 

Centro de Atenção ao Migrante (CAM), numa abordagem quanti-qualitativa, no período de 

2019. O objetivo do estudo é traçar o perfil do imigrante senegalês no município e analisar 

dificuldades que esses imigrantes tiveram no período de inserção dentro do país que os recebeu 

e como que se realiza o processo de adaptação dos mesmos. Além dos dados quantitativos, as 

entrevistas foram realizadas em instituições que receberam migrantes, entre elas: Prefeitura 

Municipal, Igreja Diocesana, Associação dos Senegaleses, Comissão de Direitos Humanos da 

Câmara de Vereadores e o CAM. A análise utilizou como base teórica os estudos de Sayad 

(1998), Becker (2010), Patarra (2005), Truzzi (2008), Baptista (2008). O perfil dos senegaleses 

caracteriza migrações laborais pelo fato dos migrantes serem jovens, de sexo masculino, com 

escolaridade média, em busca de trabalho, de religião islâmica, solteiros e casados.  A pesquisa 

aponta para dificuldades registradas no recebimento dos migrantes em algumas instituições, 

evidenciando problemas de hospitalidade, preconceitos expressos bem como a ausência de 

políticas públicas de orientação aos direitos que os mesmos têm. Os relatos dos entrevistados 

indicam que a Associação dos Senegaleses tem tido papel fundamental de informar, localizar e 

orientar os recém-chegados sobre situações que o grupo vivencia e enfrenta na cidade. A 

hospitalidade aparece como um problema que já foi mais resistente, mas que ainda demonstra 

dificuldades na aceitação dos mesmos, além dos preconceitos que sofrem no convívio social 

pelos habitantes da cidade. 

 

TRAJETÓRIA E ASCENSÃO DE UMA IMIGRANTE: ANNA MARIA PAULETTI 

RECH (1876-1916) E A ATUAÇÃO FEMININA NAS COLÔNIAS ITALIANAS DO 

RIO GRANDE DO SUL 

Karina Bortolanza  

karibortolanza@hotmail.com 

 

Uma camponesa italiana viúva, de 47 anos, mãe de sete filhos e sem futuro na Itália, emigra 

para um destino incerto no Brasil. Em solo brasileiro, ela cria seus filhos, abre o próprio negócio 

(pousada para tropeiros em Caxias do Sul) e também coloca em prática seus conhecimentos 

ligados à saúde, tornando-se parteira. A pesquisa almeja compreender a atuação feminina nas 

colônias de imigração italiana no Rio Grande do Sul a partir da figura de Anna Maria Pauletti 

Rech, que aqui chegou em 1876. Por meio dela, busca-se entender os lugares de atuação das 

mulheres, principalmente as viúvas, desquitadas e/ou solteiras, aquelas que não tinham ao seu 

lado uma figura masculina como chefe de família. Será utilizada a metodologia de estudos de 

trajetórias, com ênfase no protagonismo feminino e suas relações com o contexto social. 

Através do cruzamento de fontes como, por exemplo, periódicos, livros de batismos, 

documentos da Câmara Municipal de Caxias do Sul e entrevistas, tentaremos compreender 

melhor as relações da personagem com o contexto da época. Acompanhar o caso da imigrante 

Anna Rech permitirá que entendamos, também, as diferentes representações criadas para 

mailto:jzjaeger@ucs.br
mailto:vbmhered@gmail.com
mailto:karibortolanza@hotmail.com


 

50 

 

positivar o papel da mulher imigrante. Anna Rech teve uma estátua construída por ocasião dos 

festejos do Centenário da Imigração Italiana no Rio Grande do Sul, na década de 1970, visando 

enaltecer a figura da mulher imigrante como mãe    batalhadora, que abandonou o local de 

origem para vencer em terras brasileiras. Por fim, ressaltamos a importância deste estudo para 

auxiliar na compreensão do universo feminino na sociedade formada por imigrantes no Rio 

Grande do Sul.  

 

OCUPAÇÃO “VILA DOS SONHO”: UMA REFLEXÃO SOBRE A POLÍTICA DE 

ESQUECIMENTO 

Leonardo Souza das Neves (UERJ) 

leonardosouzadasneves@gmail.com 
 

A pesquisa focaliza nas relações da migração de diversas pessoas faveladas durante o período 

de implementação do Programa de Polícia Pacificadora (UPP’s) nas favelas do Rio de Janeiro 

no ano de 2008. Partindo desse momento, este trabalho propõe historizar a Ocupação Vila dos 

Sonhos no Complexo do Caju – RJ que está estabelecida no antigo Hospital São Sebastião que 

foi fundado no final do século XIX e atualmente é esta ocupação. Por isso, a proposta é analisar 

sobre a política de esquecimento sobre o território da favela, particularmente, sobre a Ocupação 

Vila dos Sonhos – Caju. Nesta dinâmica de rememorar esse espaço por meio dos sujeitos que 

(re)existem e resistem neste lugar e, também, a partir das fontes encontradas por meio de leis, 

projetos de governo, os dados estabelecidos pelo CRAS XV de Maio e no censo do IBGE. E 

iniciar a discussão sobre os processos de (des/re) construções de corpos e identidades (GOMES, 

2005; CANDAU, 2012) nesta Ocupação. A investigação foi realizada com o levantamento e 

análise de fontes bibliográficas e iconográficas, a partir da perspectiva de estranhamento diante 

das fontes (GINZBURG apud JUNIOR, 2005). Os resultados apresentados permearam a 

escrevivência (EVARISTO, 2017), pois a pesquisa está implicada em estudar o “nós” e não os 

“outros” (VELHO, 2013). Por isso, o trabalho apresentado será entremeado e entrelaçado entre 

memórias, reminiscências e os atravessamentos aos corpos que participam desta pesquisa. 

Partindo do mesmo sentimento de Mata (2010), não temos como objetivo de trazer verdades 

absolutas sobre a temática, mas lembrar, ou melhor, rememorar os corpos que estão em 

determinados territórios na cidade do Rio de Janeiro.  

 

A PARTICIPAÇÃO DE MULHERES NA ESPIONAGEM NAZISTA NO BRASIL 

(1940-1942) 

Lidiane Lima Schoenardie (FACCAT) 

lidianeschoenardie@sou.faccat.br 

 

Desde a Antiguidade, há relatos de que muitas civilizações, povos, grupos ou indivíduos 

utilizaram a espionagem para descobrir informações sobre seus inimigos ou adversários. Esta 

tática era empregada em questões bélicas, políticas ou governamentais de relevância pública ou 

privada, bem como em assuntos individuais ou coletivos. Ao longo da Segunda Guerra 

Mundial, os países envolvidos aplicaram este método para coletar dados que julgavam 

importantes para seus interesses, e é neste contexto de animosidades e desconfianças que redes 

de espionagem nazista instalaram-se em território brasileiro. Este trabalho tem por objetivo 

explorar os grupos de espionagem a serviço do nazismo que atuaram no Brasil durante o 

governo Vargas e apresentar mulheres que foram suspeitas de serem espiãs. No decorrer da 

pesquisa foram analisados registros da documentação brasileira compilados por Stanley Hilton 
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(1983) e Priscila Perazzo (1999), a dissertação de Mestrado de Richard McGaha (2009), assim 

como relatórios documentais redigidos por Hermann Bohny (adido naval da Embaixada Alemã 

no Rio de Janeiro) em 1942. Os resultados do estudo indicam que algumas mulheres foram 

investigadas e/ou interrogadas e presas, no entanto nenhuma foi formalmente condenada por 

espionagem. 

 

A CONSTRUÇÃO IMAGÉTICA FEMININA E OS DISCURSOS ANTINIPÔNICOS 

NO BRASIL 

Rodrigo Luis dos Santos (UNISINOS) 

rluis.historia@gmail.com 

 

O objetivo do trabalho ora proposto é analisar a construção imagética realizada acerca da figura 

feminina da imigrante japonesa, especialmente nas décadas de 1930 e 1940, período auge da 

campanha antinipônica no Brasil. Em diversas oportunidades, as produções imagéticas, em 

formato de charges ou caricaturas, especialmente, publicadas em revistas, jornais ou livros, 

traziam conotações erotizadas – na figura das gueixas, com caracterizações libidinosas – ou de 

dissimulação para com as mulheres de origem japonesa. Exemplos podem ser encontrados em 

revistas como O Malho, Fon Fon e Careta – isto já nos primeiros anos do século XX – e em 

obras como o livro A ofensiva japonesa no Brasil, do advogado e intelectual gaúcho Carlos de 

Souza Moraes – cuja capa da segunda edição, publicada em 1942, ressalta fortemente a 

estereotipização e conotação maledicente e perigosa dos japoneses. Essas táticas discursivas, 

onde oralidade, texto e imagens são coadunadas, faziam parte da esteira do nacionalismo 

brasileiro, em curva ascendente desde a década de 1920, tendo seu auge no Estado Novo (entre 

1937 e 1945), somado com um ambiente global marcado por crises econômicas, expansionismo 

e tensões geopolíticas, que culminaram com a eclosão da Segunda Guerra Mundial, entre 1939 

e 1945. Para este trabalho, analisaremos as imagens disponíveis nas revistas e livro 

anteriormente citados, almejando compreender o contexto de produção e difusão dos mesmos, 

perpassando seus objetivos, alinhamentos e demais formas de propagação de ideias e 

arregimentação da opinião pública na campanha anti imigrantista, especialmente para com a 

nipônica.  
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ST 04 - MIGRAÇÕES E POLÍTICA 

 

Coordenação: 

Dr. Tiago Weizenmann (UNIVATES/ ANPHCTB)  

Dr. René Ernaini Gertz (PUCRS/UFRGS/ IHSL) 

 

Este simpósio temático tem como foco trabalhos que relacionem migrações históricas e recentes 

com as diferentes questões que envolvem os aspectos políticos, no que tange às políticas 

imigratórias, cidadania, organizações étnicas e associativas, inserção em espaços de poder e 

funções administrativas, dentre outros. 

 

OS TEUTO-BRASILEIROS E A POLÍTICA ELEITORAL NO RIO GRANDE 

DO SUL, SÉC. XIX  

Carlos Eduardo Piassini (UFSM) 

 cepiassini@gmail.com 

 

O presente estudo, vinculado aos trabalhos em desenvolvimento no Programa de Pós Graduação 

em História da Universidade Federal de Santa Maria, com apoio de Bolsa  CAPES/DS, procura 

refletir sobre a dimensão cidadã dos teuto-brasileiros instalados no Rio  Grande do Sul ao longo 

do século XIX, especificamente quanto aos seus direitos políticos e o  exercício que deles 

fizeram. Parte-se da contestação a algumas afirmações recorrentes na historiografia dedicada 

ao tema da colonização alemã de que os teuto-brasileiros estavam  afastados ou pouco presentes 

na vida política eleitoral do séc. XIX no Rio Grande do Sul, o que  teria sua explicação em uma 

legislação excludente, na dificuldade de naturalização e até mesmo  em um suposto desinteresse 

desse grupo pela política. Propõe-se que, durante o período  imperial (1822-1889), os teuto-

brasileiros estiveram presentes na vida política eleitoral das  regiões de colonização alemã, o 

que se deu em duas fases: a primeira, entre 1824 e 1850,  caracterizada por pouca ou nenhuma 

participação política; e a segunda, entre 1851 e 1889, caracterizada pela gradual ampliação 

dessa participação. Os fatores que ajudam a explicar esse  processo são a construção e 

consolidação do Estado brasileiro, o peso demográfico dos teuto brasileiros em relação ao total 

da população do Rio Grande do Sul, o avanço da colonização  alemã pelo território meridional, 

a conquista de importância econômica do grupo teuto brasileiro, a atuação dos Brummer e a 

questão da naturalização, bem como da legislação eleitoral do Império.  

 

A ALLGEMEINER ARBEITER-VEREIN E OS ESPAÇOS DE MOBILIZAÇÃO DOS 

SOCIALDEMOCRATAS ALEMÃES EM PORTO ALEGRE (1892-1928)  

Frederico Duarte Bartz (UFRGS) 

frederico.duartebartz@gmail.com 
 

A Allgemeiner Arbeiter-Verein (Associação Geral dos Trabalhadores) foi uma organização 

fundada por operários alemães em Porto Alegre, em fevereiro de 1892, sob a coordenação de 

Franz Göerisch e Wilhelm Koch, tendo se destacado como a mais longeva entidade 

socialdemocrata da cidade no período. Na passagem do século XIX para o XX, a Allgemeiner 

se tornou uma das principais entidades operárias da capital, participando ativamente da Greve 

Geral e da fundação da Federação Operária do Rio Grande do Sul em 1906. Nas décadas 
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seguintes foi perdendo protagonismo diante das organizações anarquistas, à exceção de um 

período entre 1917 e 1920, quando esteve sob influência do militante libertário Friedrich 

Kniestedt. Desde sua fundação, em 1892, até quando se encontram seus últimos registros, em  

1928, a Allgemeiner ocupou diferentes sedes e locais de reuniões; localizada inicialmente na  

Rua Dr. Flores e na Rua da Aurora (Barros Cassal), próximos da região central, a associação  

deslocou suas atividades nas próximas décadas para o Arrabalde da Floresta, nas ruas Ramiro  

Barcellos e Comendador Azevedo, também para a região da Voluntários da Pátria e por fim,  

nos anos 1920, para a Rua do Parque, no Arrabalde dos Navegantes. O objetivo desse trabalho 

é analisar esses locais a partir da perspectiva da construção de um espaço de mobilização 

identificado com os trabalhadores alemães e com a tradição socialdemocrata na cidade de Porto 

Alegre, compreendendo o território como um elemento importante para a organização do 

movimento operário.   

 

ENTRE DOCUMENTOS CONSULARES E AS CARTAS DE GODOFREDO LUTZ 

LUCE: LIMINARIDADE E A DIPLOMACIA NO COTIDIANO DE IMIGRANTES 

ALEMÃES NO SUDESTE DE SANTA CATARINA (1939-1945) 

Giovana Zamboni Rossi 

gzrossi@outlook.com 

 

Durante o Estado Novo no Brasil (1937-1945) foi intensificado um desejo de unidade identitária 

nacional que vinha sendo projetada já desde o início da Primeira República. É nesse momento, 

no entanto, que todas as manifestações de outras etnicidades, que não a projetada pelo governo 

Vargas, passam a ser policiadas, perseguidas e por fim, proibidas dentro da própria Constituição 

de 1934. Estes movimentos fazem parte de um cenário mundial de guerra, onde a geopolítica 

global se reconfigurava e as exigências diplomáticas se intensificavam. O jogo duplo da 

diplomacia brasileira passou por intensos balanços, mesmo em 1941, quando declarou guerra 

contra os países do Eixo, permanece a tomar decisões de caráter ambíguo. No presente trabalho, 

busco analisar a construção de narrativas e representações acerca dos imigrantes e descendentes 

de imigrantes alemães no Brasil durante a segunda guerra mundial (1939-1945), sejam elas 

efetuadas pelo Estado brasileiro, pelo Estado Espanhol ou por atores dentro do convívio diário 

desses indivíduos. As perguntas partem principalmente de cartas escritas por um médico 

parteiro brasileiro, residente em Jaraguá do Sul, encaminhadas aos representantes consulares 

da Espanha no Brasil. Nessa recente documentação encontrada no Archivo General de la 

Administración em Madrid, Godofredo Guilherme Lutz Luce requisita, informa e protesta 

contra a situação dos imigrantes alemães no sudeste de Santa Catarina, deslindando uma 

dinâmica social, política e diplomática que modificavam diretamente o cotidiano dos 

imigrantes. Este trabalho, portanto, perpassa, através das narrativas das missivas, as dimensões 

pessoais, locais e globais desse contexto. 
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PERSEGUIDOS, TORTURADOS E PATRIOTAS: OS INCENTIVOS AO 

PATRIOTISMO NA NACIONALIZAÇÃO DE PORTO NOVO (1939-1945) 

João Vitor Sausen (UFSM) 

sausenjoaovitor@gmail.com 

Maria Medianeira Padoin (UFSM) 

mmpadoin@gmail.com 

 

Porto Novo é uma região histórica que corresponde atualmente às cidades de Itapiranga, São 

João do Oeste e Tunápolis, além de partes de Iporã do Oeste, bem como está localizada junta à 

divisa do estado de Santa Catarina com o Rio Grande do Sul e a fronteira do Brasil com a 

República Argentina. Durante o Estado Novo, e especialmente após o ingresso brasileiro na 

Segunda Guerra Mundial, a região foi palco de intensas ações em torno da nacionalização da 

população local, atitude amplificada especialmente pela localização da mesma no espaço 

fronteiriço. O processo foi caracterizado por perseguições, prisões e torturas, além de um 

aparato direcionado a fomentar o patriotismo na população local. Estas ferramentas 

pedagógicas, por sua vez, eram um complemento a outras iniciativas que incluíam a proibição 

das falas em línguas alemãs, a estatização do ensino, a remoção de estrangeiros, e as 

perseguições políticas. Com base nestas questões, o presente trabalho está direcionado a 

apresentar os incentivos ao patriotismo conduzidos pelas autoridades locais, e seus contrastes 

com os processos violentos gerados pelas demais iniciativas de nacionalização, a partir de 

relatos do período encontrados no Livro Tombo da Paróquia de Itapiranga, entrevistas e obras 

memorialísticas. Este esforço é resultado de pesquisas desenvolvidas no âmbito da Graduação 

e do Mestrado em História da Universidade Federal de Santa Maria, sob a orientação da Profª. 

Drª.  Maria Medianeira Padoin e auxílio de Bolsa CAPES/DS. 

 

MIGRAÇÕES POLÍTICAS: EXÍLIO LIBERAL E EXILADOS NA EUROPA E NO 

BRASIL (1820-1840)  

Luiz Gustavo Martins da Silva (PPGHIS-UFOP) 

luiz.martins@aluno.ufop.edu.br 
 
Ao focar trabalhos que relacionem migrações históricas e aspectos políticos, a proposta do 

Simpósio Temático 4 nos permite discutir e apresentar o tema do exílio político liberal das 

primeiras décadas do século XIX. O fenômeno do exílio surgiu em países do sul da Europa, 

após as revoluções liberais e constitucionalistas, e em razão da contra revolução europeia. A 

experiência portuguesa será enfatizada, nesta comunicação, com objetivo de demonstrar as 

relações entre Portugal e Brasil dentro do contexto da Abdicação de D. Pedro I e da constituição 

do Estado Nacional brasileiro. Tendo em vista o golpe político de D. Miguel, irmão e adversário 

de D. Pedro, em 1828, milhares de cidadãos portugueses seguiram rumo ao exílio na Europa e 

nas Américas. No Brasil, constata-se a presença de exilados que, uma vez instalados no país, 

defenderam os princípios do Liberalismo e a Constituição de 1826, adaptação da brasileira de 

1824, que foi outorgada em Portugal por D. Pedro. Também atuaram na imprensa periódica, 

fizeram parte de instituições associativas como o Real Gabinete Português de Leituras e o IHGB 

e foram construtores do Estado em formação - hipótese aventada na atual pesquisa de 

doutorado. Busca-se, assim, abordar o exílio político, cujo termo nas fontes lê-se com 

frequência emigração e emigrados, bem como contar a história de quatro exilados - Sá da 

Bandeira, Joaquim Maia, Emílio Maia e José Cabral -, perseguidos pelos miguelistas em 

Portugal, que estiveram em território brasileiro, após a Independência do Brasil, período de 

efervescência política. Espera-se que esta pesquisa contribua para as formas de apreensão do 
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tema das migrações e, sobretudo, do fenômeno do exílio político nos dois lados do Atlântico e 

para a questão sobre a formação dos Estados Nacionais contemporâneos.   

 

ENTRE A REGIÃO FRONTEIRIÇA PLATINA E A EUROPA: POLÍTICA, GUERRA 

E MIGRAÇÕES NA REVOLUÇÃO FEDERALISTA (1893-1895)  

Monica Rossato (UFSM; PMNP) 

monyrossato@gmail.com 

 

O presente texto busca averiguar os espaços de circulação do político fronteiriço Gaspar 

Silveira Martins (uruguaio e brasileiro), entre a região fronteiriça platina, o Império brasileiro 

e a Europa, trajetória marcada por sua mobilidade e espaços sociais de atuação política, de redes 

de contato, leituras, liberais e maçônicas atuantes no século XIX. Sua inserção nesses diferentes 

espaços sociais marcou seu cosmopolitismo cultural e permite-nos complexificar a sua 

trajetória política vinculada às concepções básicas do liberalismo e defensor do federalismo, 

tendo sua base de formação e experiência, a região fronteiriça platina, formada pelos territórios 

do sul do Brasil, Uruguai e Argentina. Por ter assumido os cargos mais altos do Império 

brasileiro (Deputado, Senador, Ministro, Presidente de Província e Conselheiro do Imperador 

D. Pedro II) foi exilado pelo Governo Provisório de Deodoro da Fonseca, na transição da 

Monarquia para a República no Brasil (1889) unindo-se à elite brasileira em Paris, próxima ao 

Imperador destronado. Nos anos em que permaneceu na Europa (1890-1891) fez parte das 

articulações em torno da restauração monárquica no Brasil e na organização do movimento 

armado que em 1893 ficou conhecido como a Revolução Federalista (1893-1895), que uniu 

dissidentes republicanos, antigos liberais, conservadores e o Partido Federalista pelo 

questionamento e revisão constitucional da República no Brasil. Na Revolução Federalista, 

Gaspar Silveira Martins e seus companheiros migraram para o Uruguai e Argentina, 

articulando-se às elites locais e com exilados brasileiros que continuavam na Europa, 

estabelecendo uma rede de apoio e de poder em torno da Revolução e de seu projeto federalista. 

O presente texto faz parte das pesquisas de doutorado desenvolvidas junto ao Programa de Pós-

Graduação em História da Universidade Federal de Santa Maria, a Universidade de 

Coimbra/Portugal com bolsa de Doutorado Sanduíche no Exterior Edital 019/2016 

PDSE/CAPES e ao Grupo de Pesquisa História Platina: sociedade, poder e instituições 

(CNPq/UFSM). 

 

OS POLONESES E A DOPS-PR 

Rhuan Targino Zaleski Trindade (Unicentro/Irati) 

rhuan.trindade@hotmail.com  

 

Durante o Estado Novo (1937-1945), no bojo do recrudescimento autoritário varguista e do 

fomento de políticas nacionalizadoras por meio de decretos-lei, os poloneses (imigrantes e 

descendentes) estiveram entre os grupos considerados perigosos e uma possível ameaça à 

integridade nacional, inclusive com acusações de articulações imperialistas polonesas por parte 

de agentes de identidade e instituições étnicas e colonizadoras. Assim, como outros grupos 

(particularmente os alemães e japoneses), passaram por processos de vigilância, perseguição e, 

até mesmo, prisão e expulsão. A DOPS no Paraná, onde este grupo era importante 

numericamente e mesmo socialmente, sendo uma das polícias políticas mais atentas à questão 

étnica e imigrante e à nova legislação, se colocou à disposição do aparato repressivo da época, 

junto ao exército da 5ᵃ Região Militar, na construção do crime e do criminoso político, bem 

como levou a cabo as operações de vigilância e perseguição dos grupos imigrantes e sua 
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etnicidade. Analisando a documentação produzida pela DOPS-PR disponível no Arquivo 

Público do Paraná, examinamos como ocorreu e quais pressupostos marcaram a ação da polícia 

política frente os poloneses durante o Estado Novo, pensando a ação militar junto às instituições 

étnicas e também indivíduos e grupos particulares envolvidos em ações em prol da etnicidade 

polonesa no Brasil desde os anos 1930 até o início da Segunda Guerra Mundial. 

 

A ATUAÇÃO POLÍTICA DE KARL VON KOSERITZ (1864-1890) 

Tiago Weizenmann (Univates) 

tweizenmann1@univates.br 

 

Depois de sua passagem por Pelotas e Rio Grande, o imigrante Karl von Koseritz estabeleceu 

morada definitiva em Porto Alegre, em 1864, onde viveu até 1890, ano de seu falecimento. 

Neste recorte temporal que apresentamos, sua trajetória foi marcada, entre outros, pela atuação 

na imprensa local como colaborador e editor de periódicos de relevante circulação na província. 

Em especial, vale destacar sua contribuição em jornais de língua alemã publicados na Capital, 

a partir dos quais passou a consolidar-se como figura pública e de reconhecido prestígio entre 

as colônias alemãs. A imprensa tornou-se um dos principais meios de engajamento político em 

defesa da germanidade e do status dos imigrantes como cidadãos brasileiros, combinação que 

passou a constituir a identidade teuto-brasileira. Da mesma forma que o viés étnico se tornou 

uma bandeira de atuação, Koseritz inseriu-se no contexto das disputas políticas entre liberais e 

conservadores, travando embates calorosos com seus opositores. Não menos importante foi sua 

presença como deputado provincial, e suas pautas políticas passaram a ter repercussão na 

tribuna da Assembleia Provincial do Rio Grande do Sul, seja defendendo os interesses teuto-

brasileiros, seja colocando no centro do debate temas de relevância regional e nacional, como 

escravidão, colonização e liberalismo econômico. A presença de Koseritz em diferentes espaços 

da sociedade local, como associações comerciais, maçonaria e grupos de vanguarda literária e 

filosófica, conferem à sua atuação política atributos como importante intelectual do século XIX 

no Rio Grande do Sul. Na década de 1880, Koseritz envolveu-se em polêmicas com o Partido 

Republicano, o que resultou em desavenças que incluíram o nome de Júlio de Castilhos. 

Finalmente, a morte de Karl von Koseritz ocorreu em meio a um cenário político turbulento, 

sendo isolado e perseguido em seus últimos dias de vida. 

 

A SEÇÃO PARANAENSE  

DO MOVIMENTO DOS ALEMÃES ANTINAZISTAS DO BRASIL 

Wanilton Dudek (UNIUV) 

waniltond@gmail.com 

 

Com a ascensão do nazifascismo na Alemanha durante a década de 1930, diversos indivíduos 

tornaram-se alvos de perseguições ao manifestar posições contrárias ao regime nazista. Dessa 

forma, o exílio de intelectuais e políticos de fala alemã se intensificou pela Europa e Américas. 

Sendo assim, vários grupos de exilados formaram movimentos antinazistas organizados com 

objetivos múltiplos, mas que tinham em comum o combate ao nazismo. Na América do Sul o 

grupo Das Andere Deutschland, da Argentina, aproximou o antinazismo de fala alemã da região 

com grupos do México e Estados Unidos. O Movimento dos Alemães Antinazistas do Brasil, 

sediado em Porto Alegre e liderado pelo alemão Friedrich Kniestedt, estendeu seu raio de 

atuação no Rio de Janeiro e Paraná, buscando o reconhecimento das autoridades brasileiras com 

o objetivo de criar uma rede de proteção aos membros do movimento. Na cidade de Curitiba o 
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representante do movimento era o alemão Hans Syring, que atuou em diversos momentos com 

as autoridades policiais paranaenses nas denúncias das atividades do Partido Nazista do Estado. 

O objetivo deste trabalho é analisar o Movimento dos Alemães Antinazistas do Brasil no Estado 

do Paraná, buscando apresentar os objetivos do grupo e sua forma de atuação. As fontes 

consultadas para a produção deste trabalho são, principalmente, documentos produzidos pelas 

delegacias do DOPS de São Paulo e do Paraná. Ao buscar estabelecer as relações entre os 

movimentos antinazistas no cenário global, a pesquisa está inserida na perspectiva da chamada 

História Transnacional.  
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ST 05 - MIGRAÇÕES, ECONOMIA E SOCIEDADE 

 

Coordenação:  

Ms. Welington Augusto Blume (ANPHCTB)  

Jéferson Luís Schaeffer (ANPHCTB) 

 

Este simpósio temático tem como foco trabalhos que relacionem migrações históricas e recentes 

com as diferentes questões que envolvem os aspectos econômicos e sociais. Recebe trabalhos 

que discutem as colônias, os colonos e as colonizadoras; a inserção dos imigrantes nos espaços 

rurais e urbanos; a compra e venda de terras, a prática ofícios, as indústrias étnicas; as entidades 

e instituições sociais e associativas, dentre outros. 

 

IRAÍ A MENINA DOS OLHOS DE TORRES GONÇALVES – DA COLONIZAÇÃO 

AO PROCESSO DE REIVINDICAÇÃO INDÍGENA DE 1980 

Alana da Silva Follador (UPF) 

alanafollador99@gmail.com 
 

O presente trabalho busca compreender como se desenvolveu o processo de colonização do 

município de Iraí na região norte do estado do Rio Grande do Sul e relacionar com o processo 

de reivindicação dos indígenas Kaingang de 1980. Iraí, município que atualmente conta com 

cerca de pouco mais de 7 mil habitantes durante o século XX se tornou um grande destaque 

sendo um dos maiores empreendimentos na exploração de águas termais, tendo como Torres 

Gonçalves o protagonista para o desenvolvimento do projeto do balneário do município. Em 

contraponto a “menina dos olhos” de Torres Gonçalves já era conhecida pelos indígenas 

Kaingang da região Norte do Rio Grande do Sul, pelo poder terapêutico das suas águas termais, 

sendo o território explorado uma área pertencente aos mesmos anterior ao século XVIII, tal 

questão fez com que ocorresse um processo de reivindicação do território nas proximidades do 

balneário Osvaldo Cruz em Iraí, devido ao descaso do município e dos órgãos responsáveis 

pelos indígenas em relação a qualidade de vida da comunidade da região e suas questões 

culturais. Através de análise de fontes documentais encontradas nos arquivos da Funai de Passo 

Fundo-RS, documentos como atas, ofícios, laudo antropológico de Iraí, fotografias, plantas 

cartográficas; notícias do jornal Zero Hora da década de 1980 e da  leitura de bibliografias sobre 

a história de Iraí de dissertações de mestrado que fizeram uma análise 

da temática indígena dessa localidade, além da leitura de vários autores de referência sobre a 

temática indígena, colonização, estrutura fundiária e migratória é que se desenvolveu essa 

pesquisa que busca compreender os dois lados dessa reivindicação.  

 

RELAÇÕES ECONÔMICAS ENTRE ALEMANHA E BRASIL DE 1937 A 1940 

Andrea Helena Petry Rahmeier 

deapetry@gmail.com 

 

A presente comunicação discutirá as relações econômicas entre Brasil e Alemanha de 1937 a 

1940. Trata-se de um período complexo, em 1936 os dois países definem que suas relações 

diplomáticas ampliam-se, tornando-se a nível de embaixada. Já em 1940 não foi mais possível 

ocorrer relações comerciais, pois o bloqueio marítimo inglês efetuado como tática de guerra 
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impedia qualquer transporte de produtos entre Alemanha e o Brasil. Todavia, não foram 

interrompidas as relações diplomáticas. As fontes deste trabalho são os documentos dos 

arquivos alemães e a análise da historiografia brasileira e alemã sobre o assunto. 

 

TRABALHO E MIGRAÇÃO NO BRASIL RECENTE: A EXPERIÊNCIA DE 

AMBULANTES NORDESTINOS NA REGIÃO OESTE DO PARANÁ  

Emeson Tavares da Silva (UNICENTRO-PR) 

etavares@unicentro.br 

 

A forma de ver e viver o trabalho vem passando por profundas transformações nas últimas 

décadas. O chamado modelo fordista de produção em massa vem sendo substituído pela 

flexibilização da produção, trazendo alterações nas relações de trabalho e colocando em xeque 

o modelo sindical historicamente dominante. Como esse processo é multifacetado, com ritmos 

variados, decorrentes de situações históricas, políticas, econômicas e culturais próprias aos 

diversos países e regiões, sua compreensão exige o conhecimento do específico, sem, 

obviamente, perder de vista sua totalidade. Partindo desse pressuposto, o objetivo deste texto é 

estudar os trabalhadores oriundos da região Nordeste do Brasil que desenvolveram o comércio 

ambulante no município de Cascavel-PR, no final dos anos 90 e início de 2000. Esses 

trabalhadores são em média 30 homens com faixa etária de 18 a 50 anos e comercializam redes, 

tapetes, cintos, relógios, colares, panelas, carteiras etc., mercadorias procedentes da região de 

sua origem, mas também importadas do Paraguai. Desta feita a migração tem um caráter parcial, 

sendo acompanhada por um processo maior que embarca em uma teia de questões que poderão 

ser pensadas para além da questão regional, mas como uma integração definitiva da região ao 

processo de desenvolvimento capitalista brasileiro, no qual os limites geográficos poderão 

perder sentido. 

 

DE COLONO À AGRICULTOR FAMILIAR: DIVERSIDADE, COMPLEXIDADE E 

RECONHECIMENTO 

Indaia Dias Lopes (UPF) 

indaia_lopes@yahoo.com.br 

 

Este trabalho tem como objetivo refletir sobre o conceito de agricultura familiar, buscando 

identificar as principais mudanças que ocorreram ao longo da sua história, em parte, oriunda do 

processo de ocupação do território brasileiro. Este trabalho integra a tese da presente autora e 

foi organizado com os resultados da etapa teórico conceitual do estudo. Constitui-se em uma 

pesquisa exploratória, com abordagem qualitativa dos dados coletados por meio de revisão 

bibliográfica em livros, artigos e também da análise de legislações. Há uma significativa e densa 

bibliografia acerca da agricultura familiar e ao mesmo tempo que essa terminologia produz 

utilização frequente e familiaridade, faz-se necessário um significativo esforço de conceituação, 

diversificação e especificação. O Brasil é um país continental, caracterizado por importantes 

diferenças regionais que estão atreladas ao processo de ocupação do seu território. O Sul do 

Brasil recebeu um elevado contingente de imigrantes europeus no século XIX e início do século 

XX, oriundos de diferentes países. Estes sujeitos mantiveram e reproduziram nesses espaços 

muitos traços da sua cultura, mas também adquiriram novos hábitos a partir da convivência 

com outras etnias. Os imigrantes – alemães e italianos –, no decorrer do século XIX e até 

meados do século XX, partiam da Europa como camponeses – bauer e contadini, 

respectivamente –, atrelados ao trabalho agrícola. Chegados ao Sul do Brasil, foram instalados 

em núcleos, denominados de colônias, e gradualmente assumiram a identidade comum pela 
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qual eram designados – colonos ou kolonist – introduzindo um sistema de produção colonial, 

baseado no pequeno lote rural, trabalho familiar, produção de subsistência, com a 

comercialização do excedente. O termo agricultura familiar contempla uma diversidade e 

complexidade de identidades que variam nas distintas regiões brasileiras e foi incorporado ao 

vocabulário oficial após a criação de políticas públicas específicas para esta categoria social. 

 

UM NÚCLEO CABOCLO NA SERRA DO BOTUCARAÍ- RS 

Jane Cunha Pinto (UPF) 

 janesun@uol.com.br 

 

O termo caboclo é amplamente utilizado no Brasil como uma classificação social. A literatura 

acadêmica também o utiliza ao referir-se aos pequenos produtores rurais de ocupação histórica, 

também chamados lavradores nacionais. Já no discurso informal, a definição do caboclo é 

complexa, ambígua e associada fortemente a um estereótipo negativo, influenciando na própria 

não aceitação do termo pelos indivíduos caboclos. Por outro lado, é inegável a sua contribuição 

em praticamente todos os lugares do Brasil. Na região do Alto da Serra do Botucaraí, no 

município de Fontoura Xavier, constituiu-se um núcleo caboclo formado principalmente por 

descendentes de lusitanos, onde a maioria da população se encontra no meio rural. Devido a 

fatores históricos ocorridos na Serra do Botucaraí, como a apropriação das terras mais 

qualificadas por latifúndios e a posse dos espaços por descendentes de colonos italianos e 

alemães, a área das matas, inicialmente desprestigiada, transformou-se em um espaço onde foi 

possível a esses colonos-caboclos a ocupação, de forma a manter seu modo de vida, calcado na 

pequena propriedade e na economia de subsistência. A partir disso, busca-se neste artigo 

discutir elementos da territorialidade cabocla local, cultura e modos de vida. Por fim, busca-se 

analisar como esta população poderá se auto preservar culturalmente, frente a necessidade e ao 

mesmo tempo, a imposição do desenvolvimento. 

 

O AVANÇO SOBRE O HINTERLAND: FAMÍLIAS DE ORIGEM NEERLANDESA 

NOS VALES DOS ARROIOS SAMPAIO E FORQUETINHA (1882-1900) 

Jéferson Luís Schaeffer (ANPHCTB) 

jeferson.schaeffer@gmail.com 

 

Até a segunda metade do século XIX os vales dos arroios Sampaio e Forquetinha, afluentes do 

rio Taquari – Província de São Pedro do Rio Grande do Sul, ainda representavam uma fronteira 

de ocupação aberta, mas o processo de privatização do solo agrário, que se intensificou nesta 

conjuntura, e o direcionamento do fluxo migratório para esta região, provocaram a partir de 

1850 o avanço da fronteira agrária. Em consequência do estabelecimento de um mercado de 

terras, diversos imigrantes e descendentes de neerlandeses, cujas famílias haviam se fixado há 

cerca de vinte anos no vale do rio Caí, foram atraídos ao vale do rio Taquari pela farta oferta de 

lotes coloniais nos vales dos arroios Sampaio e Forquetinha. Sendo assim, o estudo tem como 

objetivo analisar o processo de avanço da fronteira agrária em direção aos vales dos arroios 

Sampaio e Forquetinha envolvendo a migração interna de famílias de origem neerlandesa. Na 

metodologia, fez-se uma revisão bibliográfica, seguida de uma análise quali-quantitativa dos 

dados levantados, caracterizados por fontes documentais pesquisadas no Arquivo Histórico do 

Estado do Rio Grande do Sul e Arquivo Público do Estado do Rio Grande do Sul, e em arquivos 

privados de caráter eclesiástico. Como resultados parciais, pode-se salientar a dinamicidade do 

mercado de terras no referido recorte espacial, gerido por comerciantes individuais ou sócios 
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de companhias colonizadoras, dos quais um número notável de famílias de origem neerlandesa 

adquiriu terras a partir da década de 1880. Este grupo migratório, composto por mais de 

duzentos imigrantes e descendentes de neerlandeses, representou uma das diversas minorias 

étnicas que integraram as migrações do século XIX na Província de São Pedro do Rio Grande 

do Sul. 

 

POLÍTICA REPUBLICANA E COLONIZAÇÃO: A EMPRESA COLONIZADORA 

SERAFIM FAGUNDES & CIA E A COMPRA DE TERRAS PÚBLICAS NA REGIÃO 

DO PLANALTO RIO-GRANDENSE, 1904 

João Vítor Sand Theisen (UPF) 

joaovsand@gmail.com 

 

O presente estudo aborda a atuação da Empresa Colonizadora Serafim Fagundes & CIA, na 

região do Planalto Rio-grandense, no final do século XIX. A Colonizadora adquiriu, via 

compra, 124.211.728 m² de terras públicas, em 1898, para a formação de um complexo colonial, 

denominado Colônia General Osório, situado à margem esquerda do rio Jacuí, no município de 

Cruz Alta. Pretende-se discutir a colonização particular e a política republicana no município 

de Cruz Alta, uma vez que um dos sócios da Empresa Colonizadora Serafim Fagundes & CIA, 

Serafim Fagundes da Fonseca, era presidente do Partido Republicano de Cruz Alta e Intendente 

municipal em 1904. O artigo está organizado da seguinte maneira: primeiro delimita-se a 

temática de pesquisa e as fontes; em seguida, discute-se a formação da propriedade latifundiária 

em Cruz Alta; após, estudar a demanda por colonização pública e particular no período 

republicano, na região do Planalto; por fim analisa-se as razões da formação de núcleos 

coloniais na região de Cruz Alta, com enfoque na formação da Colônia General Osório. Teórica 

e metodologicamente dialoga-se com a micro-história, utilizando a análise de escala reduzida, 

o paradigma indiciário, a análise exaustiva das fontes e cruzamento de dados. Portanto, trata-se 

de uma pesquisa inédita e que aos poucos vai revelando a complexidade do processo de 

colonização do Planalto Rio-grandense e da região de Cruz Alta.  

 

PEQUENAS EMPRESAS, GRANDES NEGÓCIOS  

Júlia Leite Gregory (UNISINOS) 

jlgregory@universo.univates.br 

 

A partir do estudo da trajetória do empresário Antônio Fialho de Vargas, empreendemos uma 

análise a respeito da participação de empresas particulares no processo de colonização 

desenvolvido pela província de São Pedro do Rio Grande do Sul, durante a segunda metade do 

século XIX. A província ficou responsável pela tarefa a partir de 1848, quando o Império 

concedeu aos governos provinciais terras devolutas destinadas ao assentamento de imigrantes. 

O negócio só se tornou rentável para as empresas privadas a partir da década de 1870, quando 

havia mais demanda por terras e os empresários já possuíam mais experiência.  Só foi possível 

chegar a essa conclusão após a análise do caso de Antônio Fialho de Vargas, que fez com que 

enxergássemos o processo de maneira indutiva e complexa. A empresa do indivíduo teve uma 

rápida duração de oito anos, enquanto a participação do mesmo no comércio de terras foi de 

quarenta anos. O que explica isso é o equívoco cometido por Antônio e seus sócios ao 

acreditarem que os imigrantes trazidos da Europa conseguiriam pagar pela terra e passagem 

dentro de cinco anos. O erro não foi capaz de acabar com o negócio. O núcleo populacional 

criado por aquelas famílias, chamado Colônia de Conventos, passou a atrair ainda mais 
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correntes migratórias, intensificando as vendas de terra. Ao fim da vida, Antônio era o maior 

comerciante de terras da região.  

 

SANTA ROSA E O PROJETO DE COLONIZAÇÃO MISTA (1914) 

Kalinka de Oliveira Schmitz (PPGH/UNISINOS/ANPHCTB) 

kalinka.oschmitz@gmail.com 

 

Durante o período da Primeira República, o Rio Grande do Sul observou a colonização de sua 

região norte, com migrantes oriundos das colônias velhas, imigrantes vindos da Europa e a 

inclusão da população nacional nos núcleos coloniais públicos. Nesse momento, o governo 

estadual despendeu muito de sua atenção para a questão de terras e colonização, dentro da 

perspectiva de ordem e progresso do pensamento positivista que influenciava o PRR, que estava 

no poder. Além de criar órgãos para regularizar e fiscalizar a questão agrária rio-grandense, 

adotaram-se medidas como a promoção da imigração espontânea, de forma a reduzir os gastos 

públicos e tendo em mente a grande população colonial existente no Estado. Junto a perspectiva 

de colonizar usando descendentes de imigrantes nascidos no Rio Grande do Sul, iniciou-se a 

política de inclusão do elemento nacional nos projetos coloniais; dessa ideia, surgiu o projeto 

de colonização mista, onde os núcleos coloniais seriam formados de maneira heterogênea. Duas 

colônias são exemplares nesse sentido: Erechim e Santa Rosa. Embora no trabalho 

desenvolvido para a tese de doutorado haja a discussão sobre ambas as colônias, neste artigo, 

focaremos na Colônia Santa Rosa, criada em 1914. Discutiremos, através da análise da 

documentação produzida pelos funcionários públicos envolvidos na criação e administração de 

do nosso objeto de estudo, a criação da colônia, a importância de tal núcleo para reorganização 

agrária da região em questão e a importância advinda da regularização e inclusão dos nacionais 

no projeto colonial.  

 

O COOPERATIVISMO NO OESTE PAULISTA E A INFLUÊNCIA ALEMÃ. A 

COOPERATIVA RIOGRANDENSE A E AS TRANSFORMAÇÕES REGIONAIS 

Luis de Castro Campos (UENP) 

castro@uenp.edu.br 
 

A expansão das ferrovias no Estado de São Paulo permitiu o desenvolvimento de cidades ao 

longo de seu percurso. Por ser uma região de povoamento recente a Alta Sorocabana de Assis 

apresentou desde seus primeiros momentos de fundação ampla dependência da agricultura e 

dos serviços de extração madeireira destinados a manutenção da Estrada de Ferro Sorocabana. 

Após a fundação da cidade de Assis em 1905 novos povoados foram surgindo de mais tarde 

conseguiram sua emancipação político-administrativa dando origem a municípios menores. A 

presença de pequenos proprietários na região em estudo fez com que a agricultura se tornasse 

sua principal fonte de subsistência. Em 1928 foi fundada a Cooperativa Mista da Colônia 

Riograndense liderada por Michel Lamb que havia chegado do Rio Grande do Sul. O trabalho 

cooperativo foi importante para que os primeiros imigrantes alemães pudessem iniciar a 

transformação da mata exercendo uma cultura voltada para sua subsistência. Lamb adquiriu as 

terras de um empreiteiro chamado Cupertino de Castro que ajudou na negociação com os 

primeiros sitiantes. Michel Lamb comprou terras em uma região conhecida como água do 

Macaco em 28 de Agosto de 1922 próxima ao município de Maracaí. Tinha por objetivo a 

criação de uma cooperativa e junto com seu Irmão Gustavo e mais treze colonos fundaram a 

Cooperativa Teuto-Brasileira em 1939. Criada com o objetivo de facilitar o trabalho de 
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comercialização da incipiente produção e ajudar seus associados, o nome Teuto-Brasileira foi 

mantido até 1964 quando passou a ser denominada Cooperativa Mista Agrícola da Colônia 

Riograndense. Pretende-se compreender as transformações regionais resultantes da cooperativa 

Riograndense e sua contribuição na história de uma região até o fim de suas atividades nos anos 

1990 observando seu impacto na economia, política e cultura locais. 

 

PERFIS E CAMPOS DE ATUAÇÃO DOS EMPRESÁRIOS DO SETOR PRIVADO 

DE IMIGRAÇÃO E COLONIZAÇÃO NO SUL E SUDESTE DO BRASIL (1850 – 

1914)  

Patrícia Bosenbecker (UFSCar) 

pbosenbecker@gmail.com  

 

Colonizadores e os fundadores de colônias agrícolas que assentaram imigrantes, e  fazendeiros, 

que estabeleceram colônias de trabalhadores imigrantes em suas propriedades,  bem como 

aqueles que se especializaram no agenciamento (entendido como recrutamento de  imigrantes 

no país de origem) e transporte de imigrantes, são considerados empresários do  setor da 

imigração. Tais empresários podiam ser tanto de origem estrangeira ou brasileira, e possuíram 

variado escopo de capital investido nesse tipo de negócio. Os empresários desse setor 

contribuíram sensivelmente para o desenvolvimento de várias esferas da economia nacional, 

bem como lucravam com seus próprios interesses e empreendimentos, colônias ou fábricas, e 

tem papel ainda pouco discutido na história da imigração de europeus para o Brasil. Assim, 

buscando entender o papel desses empresários do setor da imigração na história brasileira, 

propomos em projeto desenvolvido na UFSCar, investigar o perfil, os campos de atuação e as 

principais configurações desses indivíduos, em termos econômicos, refletindo sobre sua 

abrangência e influência sócio-política em âmbito nacional. Para tanto, foi elaborado um banco 

de dados que agregou informações sobre origens e atuações econômicas e políticas de 

empresários, comerciantes e fazendeiros, bem como tipos de colonização e formas de 

recrutamento desenvolvidas individualmente ou em empresas. O trabalho aqui proposto 

apresenta os primeiros resultados do Banco de Dados dos Empresários do Setor de Imigração, 

especialmente envolvendo origem, ocupações (profissões) e atividades políticas dos 

construtores de colônias nas regiões sul e sudeste do país.   

 

NOTAS INICIAIS SOBRE A ATUAÇÃO DO PASTOR HERMANN BUCHLI E 

OUTRAS LIDERANÇAS NA ORGANIZAÇÃO ASSOCIATIVA DAS 

COMUNIDADES DE IMIGRANTES DA REGIÃO SERRANA DO RIO GRANDE DO 

SUL (1900-1940) 

Paulo Rogerio Friedrichs Adam 

paulo.adam@iffarroupilha.edu.br 

 

O artigo propõe uma reflexão sobre a atuação de um conjunto de lideranças étnicas, 

notadamente as de cunho mais intelectual e religiosas, na organização dos colonos teuto-

brasileiros da região serrana do Rio Grande do Sul na primeira metade do século XX. Para 

tanto, pretende-se esmiuçar um pouco do trabalho do pastor evangélico luterano Hermann 

Buchli, nos quadros do então Sínodo Riograndense, quando atuava à frente do Pastorado da 

Colonização e Imigração mantido por aquela organização religiosa, com sede em Sarandi, na 

região do planalto do Rio Grande do Sul e o seu envolvimento com a formação da Liga das 

Uniões Coloniais Riograndenses, na qual exerceu cargos diretivos. Para além do levantamento 

de dados e informações sobre este trabalho, que praticamente inexistem, pretende-se comparar 
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esta atuação com a de outros líderes parecidos, como Hermann Faulhaber, Padre Lassberg e 

Roberto Löw, com o objetivo de compreender o papel destes sujeitos na organização associativa 

dos colonos teuto brasileiros no período. 

 

“POLACOS ARMADOS DE FOICES E ESPINGARDAS”: A LUTA PELA TERRA E 

EM DEFESA DA SUA IDENTIDADE CULTURAL. (PONTA GROSSA, FINAL DO 

SÉCULO XIX)  

Renata A. Sopelsa (SEED-PR) 

rsopelsa9@gmail.com 

 

Tropeiros, escravos, agregados, campos de criação e invernagem de gado, fazendas e alguns 

sítios marcaram a paisagem de Ponta Grossa, no Paraná, no decorrer do século XIX. Todavia, 

ao final dos oitocentos essa região passou por mudanças com a chegada de centenas de 

imigrantes. Ao todo foram recebidos e encaminhados para 17 núcleos coloniais 2.381 alemães 

que deixaram a região do Volga. Poucos anos depois vieram também os poloneses, em maior 

número, e austríacos, italianos, portugueses, sírios, entre outros indivíduos que fizeram a 

travessia do Atlântico em grupos menores ou individualmente. Conforme o tempo avançava  

dezenas de famílias decidiram migrar para outros destinos, outras optaram por construir suas  

casas e reconstruir suas vidas na área urbana da pequena cidade interiorana, e muitas escolheram  

permanecer no campo para trabalhar na ‘lavoura’, lutando pelo sonho de melhorar de vida no  

‘novo mundo’ no papel de proprietário de terra. Para isso enfrentaram inúmeras adversidades e 

dificuldades, tal como a improdutividade do solo, a falta de instrumentos para trabalhar, a falta 

de sementes e diferença de clima com a região de origem. Mas para além das questões 

decorrentes da falta de recursos e pobreza do solo, os imigrantes não raramente vivenciaram 

embates com os moradores locais, os “brasilleiros”, que os percebiam como indivíduos 

estranhos, invasores de suas terras e de sua cidade. Em alguns casos a situação se agravava pelo 

fato do tratamento que estes lhes davam se aproximar ao que era dispensado aos antigos cativos.  

Por conseguinte, diversas vezes esses desentendimentos resultaram em graves conflitos, em 

lesões corporais e até em homicídios. Com efeito, esse trabalho tem por finalidade revisitar os 

processos criminais que tiveram como finalidade o julgamento dos envolvidos nesses eventos 

violentos, buscando desvelar as disputas pela terra e pelo reconhecimento da identidade 

“immigrante”. Nesse ínterim, objetivamos ainda abordar o cotidiano e as sensibilidades 

vivenciadas por esses indivíduos no processo de inserção nesse novo espaço social.  

 

ALEMÃES EM MINAS GERAIS: CONTRIBUIÇÕES DA COLÔNIA DOM PEDRO II 

NA INDUSTRIALIZAÇÃO E NA VIDA SOCIAL DE JUIZ DE FORA. 

Rita de Cássia Lara Couto (ITBWD)  

ritacouto@gmail.com 

 

Na segunda metade do século XIX, com a criação da Companhia União e Indústria visando a  

abertura da estrada de mesmo nome, que ligaria a Zona da Mata mineira a Petrópolis (estado  

do Rio de Janeiro), o empresário Mariano Procópio Ferreira Lage deu início a um processo de  

colonização na Cidade do Paraibuna (atual Juiz de Fora, Minas Gerais) ao contratar no ano de  

1858 imigrantes de origem alemã e tirolesa. O presente artigo tem como objetivo apresentar os  

principais pontos históricos deste fluxo migratório e da formação do núcleo colonial, indicando  

algumas de suas peculiaridades em relação às demais colônias de estrangeiros germânicos no  

Brasil. Além disso, o texto examina a influência da Colônia Alemã Dom Pedro II na formação  
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do espaço urbano e social de Juiz de Fora, que havia sido elevada à condição de cidade apenas  

dois anos antes da chegada dos imigrantes alemães. O estudo se estende entre os anos de 1858 

a 1930 e discorre sobre a presença germânica em ofícios especializados, que culminaram na 

criação de indústrias pioneiras em terras mineiras, discutindo sobre a colaboração deste grupo 

para a consolidação do município como o mais industrializado de Minas Gerais no início do 

século XX. 

 

“DE MALA E CUIA”: EMIGRAÇÃO DE RIO-GRANDENSES AO PARAGUAI (1970-

1980) 

Vanucia Gnoatto (UPF) 

vanuciagnoatto@gmail.com 

 

Na segunda metade do século XX a região leste do Paraguai atraiu muitos emigrantes brasileiros 

que buscavam comprar terras de qualidade, em quantidade maior e de preço acessível. O 

presente trabalho busca analisar a emigração de famílias rio-grandenses para o Paraguai, entre 

as décadas de 1970 a 1980, especificamente para os distritos de Santa Rosa del Monday, Raul 

Peña e Santa Rita, no departamento de Alto Paraná, buscando perceber o papel de influência 

das redes sociais na aquisição de terras. Trata-se de um estudo de história oral, construído a 

partir da coleta e análise de entrevistas semiestruturadas, com pontos chaves ligadas à 

emigração, realizadas com os imigrantes na região fronteiriça dos dois países. Em linhas gerais, 

denota-se que a presença de redes sociais, constituídas por vizinhos e familiares, que já haviam 

realizado a emigração ao Paraguai e que ao voltar realizavam a propaganda sobre as terras 

daquele país e a atuação de corretores de terras que visitavam essas familiares no sul foram 

fatores fundamentais para a aquisição de terras e emigração das famílias estudadas. Em um 

contexto em que estas enfrentavam dificuldades para comprar mais terras e para se manter no 

interior desses municípios, com poucos recursos financeiros e terras. Vale ressaltar também as 

estratégias utilizadas por essas famílias nos processos migratórios, como a emigração em etapas 

após a compra das terras. O recorte ora apresentado faz parte da dissertação de mestrado em 

História. 

 

AS NOVAS PLATAFORMAS DIGITAIS E A DIFUSÃO DA PESQUISA 

GENEALÓGICA E IMIGRAÇÃO ALEMÃ: REFLEXÕES SOBRE O TRABALHO 

DO INSTITUTO MARTIUS-STADEN EM TEMPOS DE PANDEMIA 

Vinicius Faustino Ferreira da Silva (UNIFESP) 

vfaustino@martiusstaden.org.br 

 

O Instituto Martius-Staden, localizado na cidade de São Paulo (SP), é uma instituição que visa 

fomentar o intercâmbio cultural entre Brasil e países de língua alemã. A principal atuação do 

Instituto Martius-Staden é manter acessível ao público em geral um dos mais importantes 

acervos sobre a imigração dos povos de língua alemã para o Brasil, formado por documentos, 

jornais, livros, mapas, fotografias e outros materiais. Devido à pandemia de COVID 19, os 

eventos culturais do Instituto Martius-Staden foram realizados em formato virtual. Um dos 

principais projetos realizado neste âmbito foi uma série audiovisual dedicada a imigração alemã 

e pesquisa genealógica no Brasil. Por meio de uma vasta pesquisa bibliográfica, documental e 

imagética foram produzidos vídeos documentários de curta metragem que auxiliam o público a 

conhecer e pesquisar sobre seus antepassados de origem alemã em nosso país. Dessa forma, 

buscamos alcançar um público muito maior e mais diversificado através das novas plataformas 
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digitais, contribuindo para a difusão de conhecimento e acervos sobre genealogia e imigração 

alemã no Brasil. Mais especificamente, esse trabalho se dará por meio da apresentação e 

reflexão sobre a pesquisa e documentação produzida pelo Instituto, bem como o impacto da 

produção para a comunidade teuto-brasileira e a difusão da memória histórica desses povos. 

 

PENSANDO A RACIALIZAÇÃO: AS DISCUSSÕES SOBRE IMIGRAÇÃO E 

COLONIZAÇÃO A PARTIR DE VISCONDE DE ABRANTES E VICENTE PÉREZ 

ROSALES 

Welington Augusto Blume (UNISINOS) 

welingtonblume@hotmail.com 
 

No presente estudo, estou interessado em analisar como Visconde Abrantes e Vicente Pérez 

Rosales construíram suas narrativas de imigração e colonização a partir de pressupostos 

racializados. Para tanto, utilizo como fontes de pesquisa as obras Memoria sobre os meios de 

promover a colonisação (1846) e Memoria sobre emigracion, inmigracion i colonizacion 

(1854). Farei isso partindo do pressuposto de que pensar na racialização é refletir sobre 

processos sócio-históricos, por meio dos quais as categorias raciais são criadas, habitadas, 

transformadas e destruídas, significam e simbolizam conflitos e interesses sociais em referência 

a diferentes tipos de corpos humanos. E para o meu caso em específico, de pensar como certas 

expressões linguísticas foram construídas para legitimar hierarquias baseadas em uma ideia de 

raça. Essas, estão presentes na forma como Abrantes e Pérez Rosales descreveram os 

“imigrantes ideais”, qualificaram os europeus, refletiram sobre a sociedade da América Latina 

e descreveram suas características biogeográficas. 
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ST 06 - MIGRAÇÕES, LITERATURA E IMPRENSA 

 

Coordenação:  

Dra. Rosane Marcia Neumann (ANPHCTB/ IHSL) 

Dra. Isabel Cristina Arendt (ISEI/UNISINOS/ANPHCTB/ IHSL) 

 

Objetiva-se discutir as migrações e a sua produção literária, bem como a imprensa étnica. 

Recebe-se trabalhos que discutem os diferentes gêneros literários produzidos pelos imigrantes; 

a presença dos imigrantes na literatura; a imprensa étnica e a representação dos imigrantes na 

imprensa, tanto na área da Literatura quanto da História. 

 

DO HOLOCAUSTO À DITADURA: A NARRATIVA CONTEMPORÂNEA K.: 

RELATO DE UMA BUSCA COMO RECEPTÁCULO DAS MIGRAÇÕES E 

PERSEGUIÇÕES TRAUMÁTICAS 

Airton Pott (UPF) 

airton_pott@yahoo.com.br 

Ivania Campigotto Aquino (UPF) 

ivania@upf.br 

Mariane Rocha Silveira (UPF) 

marianesilveira@upf.br 

 

A literatura tornou-se um receptáculo de inúmeras fugas, imigrações e perseguições 

traumáticas, a exemplo da narrativa contemporânea K.: relato de uma busca, de Bernardo 

Kucinski, que contém, em seu enredo, a história de K., um imigrante judeu. Fugindo do 

holocausto, K. sai da Polônia e chega ao Brasil, onde fixa residência, casa-se, torna-se pai de 

dois filhos, trabalha como jornalista e continua a estudar o Iídiche, língua judaica derivada do 

alemão. Partindo da ideia aristotélica de que o literário ascende ao universal, considera-se a 

história de K. um símbolo da condição de imigrantes judeus durante a Segunda Guerra. Por 

isso, sob esse entendimento, objetiva-se, neste trabalho, analisar o processo de imigração deste 

protagonista judeu sobrevivente, seus enfrentamentos de ordem política e sua existência social 

no território brasileiro, haja vista que, no Brasil, acabou se tornando uma das inúmeras vítimas 

da ditadura militar. Para tanto, recorre-se aos estudos teóricos de Ricoeur (2007), Gagnebin 

(1999, 2006), Seligmann-Silva (2000) e Figueiredo (2017), que fundamentam teorias a respeito 

da história e da memória, relacionados sobretudo a períodos históricos e traumáticos, como o 

holocausto na Europa e a ditadura militar brasileira, cuja fundamentação faz-se à luz dos estudos 

de Finkelstein (2001), Rees (2018) e Fico (2004). Vê-se, como resultado dos estudos, que o 

lugar de origem do imigrante fugitivo, representado por K. no livro de Kucinski, mantém-se 

vivo nas lembranças e influência na trajetória de vida da vítima no novo lugar de residência, 

para onde imigrou, que, para o sobrevivente K. também é, por sinal, de sofrimento e trauma. 
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A IMIGRAÇÃO, O MACARRONISMO E O IRREVERENTE JUÓ BANANÈRE 

Beatriz Rodrigues (UEM) 

bia_sic@hotmail.com 
 
O macarronismo é uma mistura intencional de duas línguas distintas para fins humorísticos, não 

se trata de uma língua nova. “artificial”, mal conhecida ou copiada, mas, sobretudo, de um 

procedimento intertextual de construção da sátira. No Brasil, esteve presente em diversos 

jornais e revistas e foi veiculado de modo intenso na passagem do século XIX para o século 

XX. Composto da mistura do português e outro idioma, especialmente o italiano, ensejou 

representar o linguajar dos imigrantes que vieram ao país. Em realidade, essa língua 

“misturada” era falada também pelos próprios brasileiros que passaram a conviver com os 

recém-chegados, buscando apreender seu idioma. Juó Bananère, pseudônimo utilizado pelo 

escritor e poeta Alexandre Ribeiro Marcondes Machado, foi um importante cronista 

macarrônico no Brasil, não apenas pela extensão do material produzido, mas pela agudeza com 

que se utilizou deste recurso linguístico. Escrevia numa mistura intencional de italiano e 

português, expondo a voz do imigrante não letrado que vivia na cidade de São Paulo. A fala 

macarrônica que foi surgindo em espaços compartilhados entre brasileiros e italianos 

representou aspectos importantes da vida cotidiana em cidades como São Paulo. Manifestando 

a imagem heterogênea vivida pela capital paulista, colocava em evidência os problemas vividos 

pelos imigrantes, as disparidades sociais e culturais, os problemas urbanos, dentre outros. Assim 

sendo, proponho-me a analisar alguns textos macarrônicos escritos por Juó Bananère na virada 

do século XIX no intuito de refletir sobre alguns aspectos: o cotidiano da cidade de São Paulo 

após a chegada dos imigrantes, a situação de vida desses indivíduos na capital e a situação 

linguística vivenciada tanto por brasileiros quanto por italianos. 

 

SOB O OLHAR DO OUTRO: A COLONIZAÇÃO ALEMÃ NO ROMANCE CANAÃ 

(1902) 

Débora Priscila Graeff (UNISINOS) 

debopgra@gmail.com 

 

No livro Canaã (1902), Graça Aranha apresenta a história ficcional de uma região de imigração 

alemã no Estado de Espírito Santo. Os personagens que movem a trama são dois imigrantes, 

Milkau e Lentz, que adquirem um terreno em Santa Tereza, onde passam a plantar café. Em 

uma festa da região, Milkau conhece a imigrante Maria, que é acusada de matar o filho recém-

nascido. Os dois fogem em busca de um local sem sofrimento e violência, a “verdadeira Canaã”. 

Através dos diálogos de Milkau e Lentz, Aranha convida o leitor a uma imersão na colônia de 

Porto do Cachoeiro a partir de seu olhar, baseados no período em que Graça Aranha trabalhou 

como Juiz Municipal em Cachoeiro de Santa Leopoldina, durante o ano de 1890. Somando-se 

aos diálogos, são apresentadas nas descrições dos personagens e do narrador as características 

físicas, comportamentais, valores e hábitos dos imigrantes, assim como um vivido panorama 

da colônia. Em Canaã, Graça Aranha ainda apresenta seus questionamentos sobre o futuro do 

Brasil e os questionamentos que percebia estarem no centro das discussões do período, 

principalmente as ideias de diferenças raciais e do perigo alemão, presente em ambos os 

personagens. Para perceber como Aranha representa a colonização alemã no Brasil, propomos 

a divisão do romance em duas partes, principalmente através da visão de Milkau. Na primeira, 

o imigrante considera a cidade e a colônia locais de harmonia e trabalho nobre, onde não existe 

cobiça e maldade. Já na segunda metade da obra, Milkau choca-se com o sofrimento de Maria, 

mailto:bia_sic@hotmail.com
mailto:debopgra@gmail.com


 

69 

 

expulsa de casa, sem abrigo e acusada de infanticídio. Partimos desse duplo e antagônico olhar 

para perceber como o autor construiu suas concepções em relação a imigração alemã no Brasil. 

 

O PRIMEIRO NATAL NO CONTINENTE DE SÃO PEDRO: A IMIGRAÇÃO 

AÇORIANA NO CONTO DE LUIZ ANTONIO DE ASSIS BRASIL 

Edemilson Antônio Brambilla (UPF) 

edemilson.brambilla@gmail.com 

Ivânia Campigotto Aquino (UPF) 

ivania@upf.br 

 

A representação literária da imigração e colonização da região Sul do Brasil é um dos principais 

traços característicos das criações ficcionais de Luiz Antonio de Assis Brasil. Descendente de 

imigrantes açorianos, o escritor faz da estetização dos conflitos sociais e dos desafios 

enfrentados por esse grupo étnico na formação do Estado sul-rio-grandense uma temática 

recorrente em sua literatura, constituindo-se, dessa forma, um intérprete dos  processos 

migratórios. Já em sua obra de estreia, denominada Um Quarto de Légua em Quadro (1976), a 

figurativização dos primórdios da presença açoriana no Rio Grande do Sul e em Santa Catarina 

é tema principal. Sob essa perspectiva, o trabalho proposto busca evidenciar a representação do 

imigrante dos Açores no conto assisiano O primeiro Natal no Continente de São Pedro ou 1752, 

publicado em 1994, na coletânea de contos Amigos secretos. Nessa narrativa,  encontram-se 

elementos que possibilitam uma reflexão sobre a influência do imaginário açoriano na 

construção da cultura e da vida social no espaço gaúcho, sendo evidenciado o olhar estrangeiro 

sobre o Rio Grande do Sul. Tem-se,  assim, um retrato bastante verossímil da realidade 

encontrada pelo grupo no território sulino, especialmente porque, nesse conto, Assis Brasil 

ficcionaliza a história social dos imigrantes, criando uma versão possível do primeiro Natal que 

passaram na nova terra.  

 

CONEXÃO HAMBURGO-SÃO PAULO: O EXÍLIO NO BRASIL A PARTIR DA 

LEITURA DE DER SCHMELZTIEGEL, DE MARTE BRILL 

Gabriela Gomes de Oliveira 

gabrielagomes.deoliveira@outlook.com 

 

Os processos migracionais, sejam eles internos ou externos, surgem como pautas significativas 

da construção literária há bastante tempo. Muitos são os autores e autoras que se ocuparam de 

narrar histórias de viajantes e migrantes que cruzaram infindáveis fronteiras terrestres em todo 

o globo. Em muitos casos, os indivíduos que se puseram a caminhar por sobre a estrada da 

migração se tornam os próprios personagens de sua experiência contada em livro. Esse é o caso 

da autora alemã Marte Brill, que descreve o exílio brasileiro de refugiados do Terceiro Reich 

nos anos de 1930. O romance autobiográfico Der Schmelztiegel (O caldeirão) foi publicado em 

alemão em 2003 e relata uma espécie de microcosmo diário da luta pela sobrevivência de uma 

mulher que parte para o estrangeiro com sua filha pequena. O exílio em São Paulo, nesse caso, 

ganha um olhar feminino de muita luta e nos proporciona um debate teórico e, principalmente, 

literário sobre essa temática a partir da ótica da mulher migrante.  
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A TRAJETÓRIA DE VIDA DE GLADSTONE OSÓRIO MÁRSICO (1927-1976) 

Gláucia Elisa Zinani Rodrigues (UPF) 

glauciaelisazinani@gmail.com 
 

O artigo apresenta a trajetória de vida de Gladstone Osório Mársico. O recorte do estudo é seu 

nascimento em 5 de abril de 1927, em Viadutos, ex-distrito de Erechim, localizada no norte do 

Rio Grande do Sul, até a data de seu falecimento, em 23 de abril de 1976, em Porto Alegre. 

Mársico atuou como escritor e um dos advogados da companhia inglesa judaica de colonização, 

Jewish Colonization Association. Além disso, foi vereador erechinense no período de 1956-

1959, com isso, teve envolvimento com os grupos étnicos indígenas, afrodescendentes e 

imigrantes, que formaram o povoamento erechinense. O estudo em termos teóricos 

metodológicos inclui o cruzamento de fontes, revisão bibliográfica, entrevistas de familiares e 

munícipes que viveram em Erechim neste período e utiliza para a análise o conceito de trajetória 

de vida. 

 

O TEXTO LITERÁRIO COMO MEDIADOR CULTURAL: ESTUDO DOS 

FOLHETINS PUBLICADOS NO DEUTSCHES VOLKSBLATT 

Isabel Cristina Arendt (ISEI/UNISINOS/ANPHCTB/ IHSL) 

 isabela@unisinos.br 

 

No âmbito do Projeto Transfopress Brasil, tenho me ocupado, ao lado da Profa. Dra. Marluza 

M. Harres – com o estudo de dois dos jornais em língua alemã editados no Rio Grande do Sul. 

A edição destes periódicos em língua estrangeira foi significativa no estado e cumpriu 

importante papel. Nas duas últimas décadas do século XIX, constituiu-se na principal forma de 

comunicação e informação para uma população de fala alemã no sul do país. Os estudos 

pontuais que realizamos apresentam aqueles que, em meio a tantos outros jornais em língua 

estrangeira produzidos e impressos no sul do Brasil, destacam dois dos periódicos mais 

significativos na configuração e participação de imigrantes alemães e descendentes no sul do 

Brasil: o Deutsches Volksblatt e o Deutsche Post. Foram editados respectivamente entre 1871-

1940 e 1880-1928. O jornal Deutsches Volksblatt circulava entre a população católica, em meio 

às comunidades de imigrantes alemães e descendentes, e foi editado a partir de 1871, 

primeiramente em São Leopoldo, por padres jesuítas da Companhia de Jesus. Verificamos, em 

exemplar de 1891, que publica, além de notícias nacionais e internacionais, uma seção 

específica intitulada “Feuilleton”, na qual é editado um conto em partes. Nesta seção, 

geralmente apresentada no rodapé da primeira página do jornal, prática comum na época para 

folhetins, são publicados contos, novelas, romances históricos, dentre outros, em partes que se 

sucedem em diferentes edições. O folhetim editado neste jornal não foi ainda objeto de estudo 

nem levantamento sistemático de algum pesquisador. Com base no questionamento norteador 

sobre qual o espaço destinado por este jornal ao texto literário e qual o significado deste como 

mediador cultural, o objetivo é estudar os folhetins publicados no Deutsches Volksblatt. A 

proposta de comunicação é apresentar a proposta deste estudo que se encontra em fase inicial. 
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AS SEÇÕES ITALIANAS NO JORNAL O SERTANEJO DE BARRETOS (1900-1902)  

José Ildon Gonçalves da Cruz (UNIFESP)  

joseildo@hotmail.com 

 

O objeto de estudo desta pesquisa são as seções italianas, sob a responsabilidade da Societá  

Italiana di Mutuo Soccorso Unione e Fratellanza, de Barretos/SP, no período de 1900 a 1902  e 

publicadas no jornal local O Sertanejo, fundado por dois irmãos italianos, o tipógrafo Luigi  

Enrico e o médico e jornalista Carlo Filippi, com a primeira edição ocorrida no dia 31 de março  

de 1900. Era hebdomadário, publicado aos sábados, com correspondentes italianos diretamente 

da Itália (Turim, Florença, Roma e Nápoles), de Bebedouro/SP, de Jaboticabal/SP, de São Paulo 

e do Rio de Janeiro, sendo os correspondentes italianos e os colaboradores brasileiros. O jornal 

foi escrito em língua portuguesa, para a comunidade local de Barretos, com seções em língua 

italiana (Sezione Italiana e Tribuna Italiana), para informar, instruir e manter a identidade dos 

imigrantes italianos estabelecidos desde 1895, no município barretense. A fonte utilizada foram 

as oitenta e nove edições do jornal O Sertanejo, de Barretos, disponíveis no acervo do Museu 

Histórico, Artístico e Folclórico Ruy Menezes. Foram eleitas as trocas culturais como 

categorias de análise da fonte, que conforme Guimarães (2013) tornam o jornal um mediador, 

ao ser suporte de notícias em duas ou mais línguas, colocando as culturas em contato e 

aprendizados. Como conclusão é possível afirmar que o jornal O Sertanejo foi importante para  

a mediação entre as culturas barretenses e italianas no município de Barretos na transição entre  

os séculos XIX e XX, em tantas áreas, como associações culturais, arquitetura, culinária,  

religião, imprensa, lavoura, iluminação pública, saneamento básico, saúde, ferrovia, escolas e  

ideias educacionais.  

 

INFÂNCIAS DESLOCADAS: CONTROLE DE CORPOS E FRONTEIRAS NA OBRA 

ARQUIVO DAS CRIANÇAS PERDIDAS 

Lívia Cunha do Rosário (POSLIT/UFF) 

 liviaverenac@gmail.com 

 

Valeria Luiselli é uma autora mexicana, residente nos Estados Unidos. A experiência da 

escritora como intérprete de crianças migrantes detidas na fronteira México-Estados Unidos, 

junto a sua própria condição de cidadã mexicana-americana motivaram a escrita de seu quinto 

romance, Arquivo das crianças perdidas, publicado em 2019 no Brasil. Na ficção de Luiselli, 

um Pai, uma Mãe e seu casal de filhos viajam de Nova York até o Arizona; nessa road trip, a 

família acompanha as notícias sobre os milhares de crianças que se perdem pelo deserto ao sul 

dos Estados Unidos, arriscando suas vidas e fugindo de condições extremas em seus países de 

origem na América Central e México. A Mãe da família em questão tenta ajudar uma outra 

mãe, cujas duas filhas perderam-se na fronteira. Dessa forma, o leitor acompanha as travessias 

paralelas de duas crianças que viajam seguramente com seus pais pelo deserto americano e duas 

crianças refugiadas/perdidas e totalmente vulneráveis neste mesmo cenário. Portanto, o objetivo 

deste artigo é analisar como a experiência de crianças refugiadas, na fronteira entre México e 

Estados Unidos, é retratada na obra Arquivo das crianças perdidas, da autora mexicana Valeria 

Luiselli. Para pensar questões atinentes a refúgio, infância, políticas migratórias e representação 

literária das mobilidades contemporâneas, utiliza-se como principal aporte teórico Di Cesare 

(2020), Santos (2020), Mangana (2018) e o relatório mais recente do Alto Comissariado das 

Nações Unidas para Refugiados (ACNUR, 2019)  
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TEMÁTICAS PREDOMINANTES EM UM CONJUNTO DE CARTAS DE UMA 

FAMÍLIA DE DESCENDENTES POMERANOS  

Matheus Lucas Esteves (UFPEL) 

matheus2007.esteves@gmail.com  

Vania Grim Thies (UFPEL)  

vaniagrim@gmail.com 

 

As práticas epistolares apresentam registros desde a antiguidade, porém foi a partir do século 

XVIII que essa prática se tornou mais recorrente nas sociedades. A troca de cartas entre 

indivíduos já apresentou diversas funções sociais ao longo do tempo, sendo a mais significativa 

delas, a manutenção do contato com familiares e amigos. Para os imigrantes, o envio e 

recebimento de cartas era o único meio de obter notícias sobre familiares e entes queridos que 

permaneciam em seus países de origem. Pensando nessa temática, busca-se nesse trabalho 

discutir as temáticas e assuntos predominantes em um conjunto de onze cartas que foram 

trocadas entre integrantes de uma família de descendentes pomeranos das localidades de Morro 

Redondo, no Rio Grande do Sul, e Santa Helena, no Paraná, na década de 1960. Esse conjunto 

faz parte de um dos acervos do centro de memória História da alfabetização, leitura, escrita e 

dos livros escolares (HISALES), da Faculdade de Educação (Face), da Universidade Federal 

de Pelotas (UFPEL). Tal conjunto conta com um total de oito cartas escritas na língua alemã e 

três cartas escritas na língua portuguesa. As cartas desvelam diálogos recorrentes sobre os temas 

familiares e o trabalho nas plantações das famílias. Dessa forma, é importante compreender o 

contexto histórico e social da época, assim como a rotina e cultura dos autores das cartas, 

buscando compreender também a existência recorrente das temáticas nesse conjunto de 

correspondências.  

 

FORMAÇÃO E MISCIGENAÇÃO – IMIGRANTES NA HISTORIOGRAFIA SUL-

RIO-GRANDENSE (1920-60) 

Pâmela Cristina de Lima (UPF) 

174267@upf.br 

 

O Rio Grande do Sul, ao longo de seus diferentes processos históricos, contou com múltiplos 

processos imigratórios. Nosso objetivo é destacar como estes diferentes fluxos e contingentes 

foram descritos e estudados por alguns letrados sul-rio-grandenses, dentre os quais Emílio F. 

de Souza Docca, Alfredo Varela, Manoelito de Ornellas e Moysés Vellinho, nas primeiras 

décadas do século XX. Deste modo, buscamos perceber como sua escrita da história 

corroborou, discursivamente, para a construção de diferentes visões sobre o imigrante e suas 

“contribuições” ao estado nos diferentes contextos e períodos, dialogando com o aporte teórico-

metodológico da História dos Conceitos e História Intelectual. 
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“ESCREVO PARA PEDIR...” CARTAS À CRUZ VERMELHA INTERNACIONAL 

NO PÓS-II GUERRA MUNDIAL  

Rosane Marcia Neumann (PUCRS)  

rosaneneumann@gmail.com 

Marlise Regina Meyer (PUCRS)  

marlise.meyrer@pucrs.br 

 

O estudo aborda a atuação da Cruz Vermelha Internacional no período do pós-II Guerra 

Mundial, como agência na busca de pessoas desaparecidas no decorrer do conflito e como 

agente encarregado de arrecadar mantimentos e roupas para população remanescente de guerra.  

Como recorte de pesquisa, analisa-se a correspondência recebida e expedida pela Cruz 

Vermelha Brasileira, filial Porto Alegre, de meados da década de 1940 a meados da década de 

1950. Parte-se do pressuposto de que no contexto de pós-II Guerra Mundial, a Cruz Vermelha,  

como entidade internacional e supranacional, canalizou duas funções centrais: a primeira,  

assistencialista, arrecadando donativos de mantimentos a serem destinados aos sobreviventes  

da guerra, localizados em territórios destruídos; a segunda, localizar, a pedido de familiares,  

pessoas desaparecidas no decorrer do conflito ou cujos laços familiares se perderam. Utilizam 

se as cartas como fontes de pesquisa, entendendo-as como escritas de si, fruto de um contexto 

de pós-guerra, cujas narrativas individuais e/ou familiares buscam auxílio material, à primeira 

vista, mas subjetivamente também um ouvinte/receptor, confiando a sua história privada à Cruz 

Vermelha. Para fins de estudo, situa-se historicamente a formação da Cruz Vermelha  

Internacional e a instalação de uma filial em Porto Alegre; em seguida, a atuação da entidade  

no contexto do pós-II Guerra Mundial; e, por fim, o estudo de caso de demandas/narrativas 

presentes nas cartas destinadas à Cruz Vermelha, filial Porto Alegre.  

 

UNIVERSO JUDAICO EM O EXÉRCITO DE UM HOMEM SÓ 

Tiago Miguel Stieven (UPF) 

tiagomstieven@gmail.com 

Patrícia dos Santos Muller (UPF) 

17623@upf.br 

Ivânia Campigotto Aquino (UPF) 

 ivania@upf.br  

 

A temática proposta para o presente trabalho é examinar como ocorre a representação da 

imigração judaica, categorizada em identidade judaica, lugares judaicos, formação do 

imaginário judaico-brasileiro, bem como a retratação do imigrante judeu na Literatura. Para 

tanto, com a finalidade de verificar como se dá essa representação, elegeu-se o romance O 

exército de um homem só de autoria de Moacyr Scliar. A narrativa literária foi publicada em 

1973 e seu enredo se desenvolve no bairro Bom Fim, em Porto Alegre. Além disso, 

prosseguindo no estudo do tema apresentado, busca-se produzir uma análise teórico-reflexiva 

do romance, destacando-se conceitos importantes para compreensão da imigração, como, por 

exemplo, identidade, memória, testemunho e sensibilidade. Parte-se da compreensão que a obra 

é uma representação e como tal elaborar uma releitura do objeto, produzida a partir da 

interpretação, da visão de mundo do autor, a qual vem ficcionalizada na narrativa. O trabalho 

possui natureza exclusivamente bibliográfica, dialoga com a História, circunscrevendo-se na 

divisa entre a Literatura e a História. Por fim, constata-se a qualidade da produção literária de 

Moacyr Scliar, único escritor brasileiro a trabalhar de forma reiterada o fenômeno da imigração 
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judaica em suas obras, absorvendo a diversidade cultural como elemento constitutivo de sua 

ficção. 

 

“O ESPÍRITO DO HERÓI FUNDADOR”: ANÁLISE DA FUNDAÇÃO DE SERRO 

AZUL DESCRITA NO DIÁRIO REMINISCÊNCIAS  

Vanessa Taís Fritzen (UPF) 

174274@upf.br  

 

O estudo propõe a análise da obra “Reminiscências: Allerlei aus meinem Leben”, escrita pelo 

Padre Max Von Lassberg em 1930, em forma de diário. O escrito foi traduzido do alemão para 

o português em 2002, e publicado como livro. O Pe. Lassberg, nascido na Alemanha, dedicou 

sua vida à missão religiosa. Em 1886 emigrou para o Brasil, conduzido pela Missão Jesuítica 

que já estava estabelecida em diversos estados brasileiros. Como padre jesuíta, primeiramente 

se estabeleceu no Rio Grande do Sul, na região colonial do Vale dos Sinos e Caí, porém, 

começou a viajar, colocando em prática atividades pastorais por toda região sul do Brasil. 

Assim, chegou à região Noroeste do Estado, onde foi um dos fundadores da colônia Serro Azul 

(atual município de Cerro Largo/RS), em 1902. Por seu pioneirismo e dedicação à colonização 

da Colônia Serro Azul, Pe. Lassberg se tornou uma figura emblemática para compreender a 

estruturação desta Colônia. Todos esses caminhos percorridos são narrados cuidadosamente 

pelo Pe. Lassberg, deixando um registro não apenas de sua vida, mas também do contexto de 

colonização e moldagem das regiões descritas. Como metodologia, realiza-se a análise 

documental e revisão bibliográfica, dialogando com a História Intelectual, utiliza-se a obra 

como fonte de pesquisa, compreende-se a importância da escrita no contexto das migrações, 

onde essa produz um elo de sentimentos e recordações deixados no ato de e/imigrar. Em 

seguida, expande-se para a visão religiosa defendida por Pe. Lassberg, como característica vital 

para o funcionamento de uma colonização étnica (imigrantes de origem alemã) e confessional 

católica da Colônia Serro Azul, e por fim, a abordagem de como Pe. Lassberg encerra seu diário 

e os posteriores de suas migrações. 
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ST 07 - MIGRAÇÕES ATUAIS, EXILADOS E REFUGIADOS 

 

Coordenação:  

Dra. Patrícia Grazziotin (UPF)  

Dra. Márcia Solange Volkmer (UNIVATES/ ANPHCTB) 

 

Trata-se da problemática das migrações atuais, os exilados e refugiados; a “crise migratória”, 

as migrações em meio a pandemia; as políticas e leis imigratórias dos Estados; os fluxos 

migratórios no quesito locais de origem e destino; as implicações sociais, políticas, econômicas 

e culturais. 

 

VIDAS ENTRELAÇADAS: A MIGRAÇÃO HAITIANA NA CIDADE DE CAXIAS DO 

SUL 

Débora Kieling Pavan (UCS) 

dkpavan1@ucs.br 

Vania Beatriz Merlotti Herédia (UCS)  

vbmhered@ucs.br 

 

O Núcleo de Estudos Migratórios da Universidade de Caxias do Sul estuda a migração haitiana 

na cidade desde a chegada dos primeiros fluxos, a partir do ano de 2010. Hoje, a presença de 

haitianos na cidade se destaca. O presente estudo objetiva identificar o perfil dos migrantes 

haitianos que chegaram a Caxias do Sul entre 2016 e 2019 e entender os processos de ordem 

familiar em que são envolvidos. O referencial bibliográfico conta com os estudos de Hall 

(2013), Handerson (2015), Herédia (2011,2016), Mejía e Cazarotto (2017), Uebel (2016). A 

abordagem metodológica é crítica (BECKER, 2010) e a amostra é constituída por 1916 

haitianos cadastrados no banco de dados do Centro de Atendimento ao Migrante nos últimos 

quatro anos. Além dos dados quantitativos, foram utilizadas entrevistas com haitianos 

realizadas pelo grupo de pesquisa e registros feitos pela imprensa local, de forma a 

contextualizar as discussões acerca da relação migrante-família. Os resultados evidenciam que 

o grupo é majoritariamente formado por homens jovens e que eles possuem dificuldade para 

enviar recursos a suas famílias ou para trazê-las ao Brasil. Por sua vez, os dados qualitativos 

corroboram a realidade da família transnacional e elucidam a importância das redes afetivas e 

familiares para os migrantes.  

 

IMIGRANTES CONTEMPORÂNEOS NO VALE DO PARANHANA/RS: A 

INSERÇÃO SOCIOCULTURAL DE HAITIANOS NO MUNICÍPIO DE 

IGREJINHA/RS 

Gabriel Osmar Wilbert de Bortoli (FACCAT) 

gabrielbortoloti@sou.faccat.br 

 

Este trabalho procura apresentar uma pesquisa qualitativa que está sendo realizada em uma 

dissertação de mestrado no Programa de Pós-Graduação em Desenvolvimento Regional das 

Faculdades Integradas de Taquara (FACCAT) com o apoio da Coordenação de 

Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES). O objetivo geral da pesquisa é 

verificar de que forma se dá a inserção sociocultural de imigrantes haitianos no município de 

mailto:dkpavan1@ucs.br
mailto:vbmhered@ucs.br
mailto:gabrielbortoloti@sou.faccat.br


 

76 

 

Igrejinha, no Estado do Rio Grande do Sul. Entre 2012 e 2014, o município de Igrejinha recebeu 

haitianos que se integraram ao mundo do trabalho na região, entretanto, com o estabelecimento 

dessa população na região já por alguns anos se faz necessário verificar como ocorre a inserção 

sociocultural desses imigrantes. A metodologia empregada na pesquisa é baseada em 

entrevistas semi-estruturadas com os próprios imigrantes e com os representantes dos órgãos 

públicos do município. Além disso, serão analisados os jornais locais para se perceber os 

discursos midiáticos relacionados à inserção sociocultural desses imigrantes. Os resultados da 

pesquisa são parciais e preliminares, visto que ainda se está na fase de coleta de dados, porém 

através do levantamento bibliográfico realizado até o momento foi possível perceber que a 

temática é relevante, pois a inserção dos contingentes populacionais de imigrantes na sociedade, 

sobretudo sob o viés sociocultural têm sido algo desafiador e por isso precisa ser compreendido 

e analisado.  

 

A IMIGRAÇÃO HAITIANA EM CONCÓRDIA/SC: AS DIFICULDADES E 

FACILIDADES DE SER IMIGRANTE NEGRO ENTRE DESCENDENTES DE 

ALEMÃES E ITALIANOS 

Jordan Brasil dos Santos (UFPEL) 

diordaosanto@hotmail.com 

 

A presente pesquisa busca analisar as principais causas do êxodo haitiano para o Brasil e a 

escolha do Oeste de Santa Catarina como lugar de reconstrução da vida, especialmente no 

município de Concórdia/SC a partir de 2010. Analisa-se também a forma de organização dos 

haitianos em terras concordienses, sua resistência frente às principais dificuldades enfrentadas 

principalmente o preconceito e baixa remuneração no seu principal local de trabalho a Brasil 

Foods - BRF, antiga Sadia e a procura de parceiros para enfrentar as dificuldades como 

sociedades negras como a NIARA. A Niara tornou-se uma apoiadora de peso no combate às 

desigualdades e racismos, além de contribuir para a organização social dos haitianos na cidade. 

As fontes utilizadas serão as reportagens do site de notícias do município, pesquisa bibliográfica 

e também uma fonte oral, através da entrevista com o presidente da Associação Haitiana e 

Amigos de Imigrantes de Concórdia e região (AHAIC), Bellegard Louis Bornot, que está no 

Brasil há 8 anos, até a data da realização dessa entrevista. Além disso, a pesquisa demonstra o 

racismo estrutural que a sociedade concordiense vive, não como uma característica social 

somente dessa localidade, mas das sociedades como um todo. A imigração haitiana é marcada 

por muitas dores e forte ausência do estado na vida dos imigrantes. Assim a reconstrução da 

vida torna-se um desafio maior do que naturalmente já seria. 

 

REFLEXÕES GEO-JURÍDICAS SOB AS CRIANÇAS MIGRANTES 

Laila Roxina Moliterno Abi Cheble (UFRGS/CDEA) 

 lailamoliternoa@gmail.com 

 

O objetivo do presente trabalho é refletir sobre a ligação entre conceitos geográficos e jurídicos 

e a sua importância na abordagem dos estudos migratórios que envolvem crianças -em outras 

palavras que envolvem esse novo movimento global denominado “children on the move” -. O 

trabalho planteia-se desde uma perspectiva dos direitos humanos. No que tange à forma de 

abordagem do problema, a pesquisa desenvolvida é qualitativa, de tipo exploratório descritivo. 

(YUNI, URBANO, 2006, p.80). Partindo do entendimento da migração como um fenômeno 

complexo e multicausal assim como a necessidade de uma abordagem interdisciplinar, 
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abordam-se conceitos como: o direito à cidade como um direito humano, a metropolização e as 

metrópoles como destino das migrações. Busca-se repensar o processo migratório ligado ao 

fenômeno da urbanização e à nova cidadania global (“o direito a ter direitos” de Arendt). 

Assinala-se como a expansão do capitalismo determina e condiciona a cidades e aponta-se 

como os modelos de governança das migrações são chaves na garantia dos direitos das pessoas 

migrantes. Salienta-se o direito à cidade como um direito humano coletivo e difuso, e a 

importância de que ele seja garantido a todos os habitantes – incluídas as crianças migrantes 

em especial situação de vulnerabilidade –. Nessa seara, reflete-se sob as cidades concebidas 

“como bens comuns” e a importância de um compromisso ético-político efetivo. Destacam-se 

instrumentos internacionais como, a Declaração de Viena, o Pacto de San Jose de Costa Rica e 

a Convenção Americana de Direitos Humanos, dentre outros.  Por último, aponta-se as cidades 

como espaços de sedução e como a capacidade de consumo exclui as cidades pois quem tem o 

poder é “quem fala mais alto”. 

 

MIGRAÇÕES INTERNACIONAIS CONTEMPORÂNEAS PARA O BRASIL: UMA 

PERSPECTIVA CRÍTICA DA GOVERNANÇA MIGRATÓRIA EM TEMPOS DA 

PANDEMIA DA COVID-19 

Lara A. Sosa Márquez (PUC-RS) 

lara.sosa@acad.pucrs.br 

Matheus F. Fröhlich (UFRGS) 

matheus.frohlich@ufrgs.br 

Roberto R. Georg Uebel (ESPM-POA) 

roberto.uebel@espm.br 

 

A pandemia da Covid-19 significou profundas transformações no Sistema Internacional e seus 

regimes, desde o fechamento de fronteiras até adoção de políticas de lockdown interno, que 

acarretaram na interrupção das trajetórias migratórias, sobretudo no Sul Global. No caso 

específico do Brasil, o fechamento das fronteiras terrestres teve impacto direto nos postos de 

acolhimento de imigrantes e solicitantes de refúgio venezuelanos, no âmbito da Operação 

Acolhida, em Roraima, e impediu que haitianos emigrassem e remigrassem para outros países 

via fronteira terrestre Brasil-Peru no Estado do Acre, porém, com a manutenção das fronteiras 

aéreas abertas, o que será discutido no texto. No plano global, organizações internacionais 

demonstram um esforço em coordenar a migração de uma forma segura, por iniciativas como 

o Pacto Global para as Migrações das Nações Unidas. Dentro do pacto existem previsões de 

como os Estados poderiam agir para diminuir as vulnerabilidades da população migrante, sendo 

transponíveis para a vigência da atual crise sanitária - com objetivos mais ou menos urgentes 

perante à COVID-19. O Brasil era signatário, no entanto, quando Jair Bolsonaro assumiu a 

presidência, o país retirou-se da iniciativa. Isso dá claros sinais da falta de institucionalização 

da ideia de governança no país. A discussão teórica baseia-se na premissa de que Estados 

orientam seu agir preferencialmente buscando fins de interesse próprio, e deixando questões 

morais e de respeito e reconhecimento da comunidade internacional – e a por eles representada 

– para um segundo plano. Argumenta-se sobre a necessidade de considerar questões de 

reconhecimento, cidadania e premissas morais de direitos humanos nas atuações dos países, 

principalmente naquelas voltadas ao movimento humano. Nesse contexto, este trabalho tem 

como objetivo analisar a mobilidade e transnacionalidade a partir de uma perspectiva crítica da 

governança migratória brasileira para abordar as respostas à pandemia da COVID-19. 
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A REPETIÇÃO DA MIGRAÇÃO: TRAJETÓRIAS DE VIDA DE DOIS 

IMIGRANTES HAITIANOS NO VALE DO TAQUARI  

Márcia Solange Volkmer (Univates) 

marcia.volkmer@univates.br   

Rosmari Terezinha Cazarotto (Univates)  

rosmari.cazarotto@univates.br 

 

O interesse na análise das trajetórias de vida de dois imigrantes haitianos surge ao  conhecer 

imigrantes internacionais que chegaram nas cidades de Encantado e Lajeado, no  Vale do 

Taquari-RS, se estabeleceram, conseguiram emprego e após retomaram a rota  migratória 

internacional, ingressando em outros países e lugares e, posteriormente, novamente  retornam 

a essas cidades. A pesquisa busca compreender as aspirações e as contradições que  definem a 

mobilidade dos imigrantes, entendendo-os como protagonistas no processo de decisão. Neste 

sentido, tem por objetivo identificar os espaços de circulação oriundos da  repetição da migração 

(repeated migration) (KENNETH; VANDERKAMP, 1986), e as suas  redes sociais, fazendo 

com que os imigrantes decidam inserir-se novamente no processo  migratório, e, 

posteriormente, retornem ao local já conhecido. A metodologia adotada foi em  torno das 

concepções da abordagem qualitativa, com a realização de entrevistas. Os sujeitos  da pesquisa 

foram um imigrante haitiano, residente na cidade de Encantado, e uma imigrante  haitiana 

residente na cidade de Lajeado. Centra-se a análise sobre as intenções e os caminhos  

percorridos desde o Haiti até Encantado e Lajeado, quando novamente entram na rota  

migratória para o Haiti e Chile e, mais uma vez na rota migratória, retornam às cidades de  

chegada e decidem firmar sua vida no Vale do Taquari. Nos dois casos a constituição da  família 

aparece como um elemento definidor de permanência mais longa.  

 

DIREITOS HUMANOS E EDUCAÇÃO: LÍNGUA COMO ACOLHIMENTO 

Pietra Da Ros (FEEVALE) 

pietradaros@icloud.com 

Angélica Sabrina Gülden (FEEVALE) 

sabrina.gulden@hotmail.com 

Lovani Volmer (FEEVALE) 

lovaniv@feevale.br 

 

O Brasil vem sendo, de forma crescente, destino de migração mundial, fator que motiva 

esforços no sentido de assegurar os direitos dos migrantes, uma vez que sua participação ativa 

na sociedade e a liberdade de expressão estão previstas na Declaração Universal dos Direitos 

Humanos, que, contudo, nem sempre se concretiza.  Considerando as necessidades sociais 

provenientes da migração para a região do vale do Rio dos Sinos, em 2016 foi criado o Projeto 

de Extensão “O Mundo em NH: refugiados e migrantes – uma questão de Direitos Humanos” 

na Universidade Feevale, participando do Programa "Educação em Direitos Humanos", 

juntamente com o Projeto "Educação em Direitos Humanos: por uma cultura de paz e 

tolerância". No ano de 2021, as atividades se aliaram e suscitaram o Projeto Integrado "Centro 

de Educação em Direitos Humanos - CEDUCA DH", unindo interdisciplinarmente os cursos 

de Letras, História, Direito, Psicologia,  Fotografia, Artes e Pedagogia, proporcionando oficinas 

semanais de Língua Portuguesa, Realidade Brasileira, Direito, Criatividade e Psicologia, 

direcionadas à refugiados e migrantes entre as atividades realizadas. É através de relatos 

trazidos pela professora do Curso de Letras, pelas bolsistas de licenciatura e pelos beneficiados 
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do projeto que se analisam as contribuições extensionistas para a formação docente e a 

importância do Português como língua de acolhimento, uma vez que é fator determinante para 

a inserção social e sinônimo de identidade - assim, as Oficinas de Língua Portuguesa se 

mostram, também, um meio de inserção social, em um processo de ensinar e de aprender em 

que todos ensinam e todos aprendem, na busca por uma sociedade mais equânime e empática. 

 

IMIGRAÇÃO E REFÚGIO DOS VENEZUELANOS: IMPLICAÇÕES SOCIAIS 

PARA A FAMÍLIA  

Rosangela Maria Hüning- UFF 

rohuning@gmail.com 

Isabel Rosa Gritti -UFFS 

isabel.gritti@uffs.edu.br 
 

O presente trabalho é resultado de estudos, supervisionados, realizados na condição de 

estudante do Programa de Pós Graduação em História - PPGH- UFFS campus Chapecó, SC, no 

qual desenvolvo pesquisa voltada ao processo migratório laboral contemporâneo dos haitianos 

e venezuelanos para o Brasil. Neste caso em específico, nos voltamos para a temática do refúgio 

e imigração venezuelana contemporânea voltada à família. Seguimos resposta para o Problema 

de Pesquisa: Quais são as implicações sociais da imigração e refúgio para a (re) união familiar 

dos venezuelanos? No propósito de atender ao objetivo geral de: entender as implicações sociais 

da imigração e do refúgio dos venezuelanos, para a (re)união familiar. Nos valemos dos 

referenciais teóricos metodológicos no campo da História Social em Thompson. Do mesmo 

modo, em fontes orais e bibliográficas, e demais materiais audiovisuais, somados ao diálogo, 

realizado com a imigrante. Com a metodologia de pesquisa qualitativa, procedemos entrevistas 

com imigrantes e refugiados venezuelanos, empresas contratantes, profissionais da rede pública 

de atendimento socioassistencial. Além das legislações, decretos e normativas relacionadas ao 

tema. Consideramos como hipótese de pesquisa que o imigrante e o refugiado sofrem 

implicações na dinâmica familiar. Ao final, estimamos contribuir com as famílias que buscam 

(re) unir-se , do mesmo modo, auxiliar, a partir das informações, os serviços da rede de 

atendimento socioassistencial ao imigrante/refugiado para assegurar os direitos humanos. 

 

POLÍTICAS IMIGRATÓRIAS BRASILEIRAS EM MEIO À PANDEMIA DO  

CORONAVÍRUS: A EXTERIORIZAÇÃO DE IDEAIS NACIONALISTAS E ANTI 

IMIGRATÓRIOS   

Vania Beatriz Merlotti Herédia (UCS) 

vbmhered@gmail.com 

Victória Antônia Tadiello Passarela  (UCS) 

vic.passarela@gmail.com 
 
O estudo tem como objetivo observar os principais impactos causados pelas políticas  

migratórias brasileiras, na vida dos refugiados que têm na imigração sua estratégia de  

sobrevivência. Durante o ano de 2020, esses indivíduos enfrentaram diversos obstáculos: desde  

o fechamento das fronteiras, até diretrizes anti-humanitárias – tal como a previsão de devolução  

ao país de origem – por intermédio das portarias interministeriais editadas que vão de encontro  

a premissas do Direito Internacional dos Direitos Humanos (DIDH). Acontecimentos como  

esses acabam por ceder espaço a manifestações que, com a nova Lei da Imigração n° 13.445 de  
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2017, estavam começando a perder palco: voltou a estar presente o ideal de que migração é uma  

questão local e que, portanto, não necessita de cooperação internacional, e de que migrantes são  

um problema quando, na realidade, o país possui muitos mais emigrantes do que imigrantes.  

Dessa forma, o estudo busca compreender a expansão do individualismo presente em ideais  

nacionalistas contrários à recepção de imigrantes, o que oportuniza o estudo e as tendências dos  

processos migratórios no século XXI. Como suporte teórico foram utilizadas as obras de: Sayad  

(1998), Minchola (2020), Sassen (2016) e Mazzuoli (2020). Nesse contexto, o estudo é de  

natureza exploratória e utiliza a pesquisa documental para sustentar a análise. Usa como fontes  

a legislação vigente sobre migrações, as Portarias Interministeriais editadas em 2020 e de dados  

disponibilizados pelo CONARE (Comitê Nacional para os Refugiados) e pelo ACNUR (Alto  

Comissariado das Nações Unidas para os Refugiados). Como resultados preliminares, constata 

se uma série de dificuldades que os migrantes e refugiados enfrentam nesse momento, entre  

elas a de obter regularização documental, a demora do processamento do “Protocolo de  

Refúgio” e as restrições interministeriais que contrariam o princípio do non-refoulement (não 

devolução).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

81 

 

ST 08 - IMIGRAÇÃO, COLONIZAÇÃO E AMBIENTE 

 

Coordenação:  

Dr. Eduardo Relly (PNPD/UNISINOS/ ANPHCTB) 

Dr. Luís Fernando da Silva Laroque (UNIVATES) 

 

Objetiva-se discutir a correlação entre imigração, colonização e ambiente, nas suas diferentes 

interfaces, abordagens teóricas, metodológicas e fontes. 

 

“A FUMAÇA MATA ATÉ O DIABO”: ASPECTOS DE CONTATO COM A 

BIODIVERSIDADE DURANTE A COLONIZAÇÃO ALEMÃ NO SUL DO BRASIL, 

SÉCULO XIX  

Adriano Sequeira Avello (SEDUC) 

adrianos.avello@gmail.com 

 

O presente trabalho visa apresentar aspectos de contato do imigrante tornando-se colono através 

do assentamento nas florestas subtropicais a partir da colonização alemã no sul do Brasil 

durante a segunda metade do século XIX. Entende-se que é preciso para além da compreensão 

do desenvolvimento socioeconômico ocorridos nas colônias agrícolas alemãs, demonstrar os 

modos de ser e fazer dos colonos para assentar suas colônias, isto é, a dominação da 

biodiversidade que levaram não só ao desgaste do solo como também a destruição da fauna e 

da flora. Para atingir tal objetivo se verifica a produção historiográfica relativa às questões 

socioambientais paralelo ao estudo específico referente a Colônia do Pinhal (1857-1894), em 

Itaara, Rio do Grande do Sul. Identificou-se as interações diretas dos colonos no ambiente 

durante dois momentos da execução do modelo agrícola baseado na pequena propriedade 

familiar: no assentamento das famílias nos lotes coloniais e no preparo da lavoura.  

 

ENTRE PRESTÍGIO, ADEQUAÇÃO E LEALDADE: A LÍNGUA COMO MEIO DE 

APROPRIAÇÃO DO NOVO MUNDO PELOS IMIGRANTES ALEMÃES NO 

SÉCULO XIX 

Claudia Fernanda Pavan (UFRGS) 

claudia.pavan@ufrgs.br 

 

Neste trabalho, com base em pressupostos teóricos da história, da sociolinguística e da 

linguística histórica e a partir da análise de materiais do banco de dados do ALMA-H e do 

ALMA-Histórico, pretende-se ilustrar alguns aspectos histórico-linguísticos da trajetória dos 

imigrantes alemães no Brasil, mostrando a forte relação entre línguas em contato e o ambiente: 

os imigrantes alemães que chegaram ao Brasil no início do século XIX vinham, em sua maioria, 

do meio rural e de um contexto político e social de precariedade e até de perseguição (COSTA, 

2007). Nesse contexto, a vinda para o Brasil não representava um movimento provisório, muito 

pelo contrário, tratava-se de uma escolha permanente: o novo país precisava ser transformado 

em novo lar. Um lar em um novo mundo, cheio de matas perigosas e de difícil acesso, que 

preenche a memória dos imigrantes e seus descendentes com sentimentos e noções de 

sacrifícios e riscos (RELLY, 2017), mas do qual eles precisam se apropriar tanto em termos 

geográficos quanto linguísticos. Assim, precisam lidar – consciente ou inconscientemente – 
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com noções como prestígio linguístico, adequação ao novo meio e lealdade à língua que 

representa sua terra natal, suas valiosas memórias. Embora os imigrantes procurassem 

conservar sua cultura, seus hábitos e sua língua, aos poucos foram sendo confrontados com a 

cultura, os hábitos e a(s) língua(s) do novo meio. Essa situação produziu um ambiente 

multilíngue, que possibilitou tanto a preservação da(s) língua(s) de imigração quanto o seu 

enriquecimento criativo, como se pretende demonstrar neste trabalho. 

 

IMIGRANTES UCRANIANOS NO BRASIL MERIDIONAL: PAISAGENS ÉTNICAS 

E A TRANSFORMAÇÃO DO MEIO AMBIENTE 

Darlan Damasceno (UFSC) 

darlan_damasceno@hotmail.com 

 

O processo de imigração da população ucraniana para o Brasil ocorreu, inicialmente, nas 

últimas décadas do século XIX. Oriundos em sua maior parte das regiões da Galícia e da 

Bucovina, localizadas no oeste ucraniano, esses indivíduos se caracterizavam pelo modo de 

vida camponês estruturado no componente familiar e no trabalho da terra. Uma vez que 

cruzaram o Atlântico em direção aos estados meridionais brasileiros, esses trabalhadores se 

confrontam com a alteridade tanto da natureza, quanto das suas relações sociais. A partir de 

então, criou-se a necessidade de uma reinvenção do habitus camponês que estruturasse uma 

convergência com a nova espacialidade a qual estavam inseridos. Tal atitude gerou impactos e 

transformações tanto nas suas subjetividades enquanto grupo, quanto no próprio mundo natural 

com o qual interagiam. Assim, o principal objetivo deste trabalho é analisar os processos de 

transformação do meio ambiente por estes imigrantes através de suas ações na reinvenção de 

seu modo de vida nos núcleos coloniais, o que resultou nas chamadas paisagens étnicas. Nossa 

argumentação busca demonstrar que durante a construção destas paisagens, existe uma 

interposição de temporalidades e atores históricos, como indígenas e caboclos, que estabelecem 

uma relação de transformação mútua com os imigrantes ucranianos. As fontes utilizadas neste 

estudo, consistem em relatos dos imigrantes e de intelectuais membros da intelligentsia que 

acompanharam o estabelecimento dos imigrantes nas colônias entre os anos de 1895 e 1925. 

 

“ÁRDUOS E INCESSANTES TRABALHOS POR BANHADOS, LAGOAS E RIOS”: 

AS INTERVENÇÕES NO MEIO AMBIENTE PARA COMUNICAÇÃO ENTRE AS 

COLÔNIAS DE IMIGRAÇÃO DO LITORAL NORTE E PORTO ALEGRE (1900-

1920) 

Dalva N. Reinheimer (FACCAT)) 

dalva@faccat.br 

 

A imigração alemã para o Brasil, notadamente para o Rio Grande do Sul, a partir de 1824 deixou 

marcas não apenas nos hábitos e costumes que caracterizam as áreas de colonização como 

também no meio ambiente que se modificou com a intervenção humana pela ocupação do 

espaço. A participação do Estado, através de obras para viabilizar o escoamento da produção 

desde as colônias a Porto Alegre, também é parte deste processo. Neste artigo vamos analisar a 

atuação do governo do Estado no estabelecimento de comunicação entre as áreas de colonização 

do litoral norte gaúcho – Torres e Três Forquilhas – com a capital. Entendemos que a 

operacionalidade, levantada na pesquisa, sugere uma intervenção no meio natural onde se 

encontravam rio, lagoas, canais, banhados e vegetação nativa. Verificaremos a postura política 

assumida pelos governantes, de atuar diretamente na infraestrutura com projetos e obras para 
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alcançar o desenvolvimento econômico do Estado. Também buscamos identificar as 

consequências desta atuação tanto no aspecto natural do ambiente como no resultado 

econômico.   As fontes utilizadas são diversos Relatórios da Secretaria de Obras ao Presidente 

do Estado entre 1902 a 1920 que serão contextualizados com a bibliografia sobre imigração, 

colonização e história ambiental. As discussões possíveis trazem questões teóricas que 

permitem ver não apenas o discurso sociedade-natureza, mas uma problemática relacional nos 

campos social, ambiental, político e econômico.   

 

“ABBIAMO TROVATO UNA NOVITÀ”: A ERVA-MATE (ILEX PARAGUARIENSIS) 

E SUA PRODUTIVIDADE 

Janaíne Trombini (UNIVATES) 

janainet@universo.univates.br 

Luís Fernando da Silva Laroque (UNIVATES) 

lflaroque@univates.br 

 

O território norte italiano – Vêneto, Lombardia e Trentino Alto-Ádige – áreas onde viviam os 

italianos que emigraram ao Brasil e para territórios à porção norte do rio Taquari/RS em fins 

do século XIX, é caracterizado pelo Bioma Alto-Montanha e principais espécies da família 

conífera: abeto branco (Abies alba) e vermelho (Picea abies) e larice (Larix decidua). Na porção 

territorial de colonização italiana localizada ao norte do rio Taquari possui características de 

floresta Ombrófila Mista. Nesta espacialidade, desde que chegaram na porção norte do rio 

Taquari encontraram uma diversidade ambiental considerada nos discursos como uma “floresta 

virgem”, principalmente por espécies de pinheiros (Araucaria angustifolia), angico 

(Anadenanthera macrocarpa) e a erva-mate (Ilex paraguariensis). O objetivo deste trabalho é 

apresentar informações sobre a relação dos italianos e descendentes com a espécie de erva-

mate. O método caracteriza-se por uma abordagem qualitativa com análise de conteúdo no que 

se refere a dados coletados na revisão bibliográfica, documentos e entrevistas com famílias ao 

norte do rio Taquari. Como resultados, entende-se que a erva-mate foi adaptada ao cotidiano 

dos imigrantes italianos e seus descendentes do contato com outros grupos, como indígenas e 

caboclos, aprendendo processos de corte, manuseio e da secagem das folhas: o carijo e 

barbaquá. Também foi uma atividade econômica e comercializada na região de colonização ao 

norte do rio Taquari. Assim, esta nova espécie encontrada foi presente na vida dos imigrantes 

italianos e seus descendentes, das quais continuam até hoje com sua produção.  

 

SESMARIAS NA BACIA HIDROGRÁFICA DO RIO TAQUARI DURANTE O 

SÉCULO  XIX: COLONIZAÇÃO E AMBIENTE  

Maurel Neimar Schlosser (UNIVATES) 

 maurel.schlosser@universo.univates.br 

Luís Fernando da Silva Laroque (UNIVATES) 

 lflaroque@univates.br 

 

A partir da segunda metade do século XVIII até meados do século XIX a coroa  portuguesa 

concede sesmarias em espaços territoriais da Bacia Hidrográfica do rio Taquari  dentro de uma 

estratégia de proteção militar da província de São Pedro contra investidas  Castelhanas. A 

introdução do regime sesmarial em territórios da bacia implica tanto uma  mudança na ótica de 

manejo do espaço, anteriormente manipulado por indígenas, quanto a  introdução de espécies 
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animais e vegetais trazidas pelos portugueses, ambos aspectos que  provocam profundo impacto 

ambiental na Bacia do Taquari. Esta pesquisa se vincula ao projeto de pesquisa “Identidades 

Étnicas e desdobramentos socioambientais em territórios de bacias  hidrográficas da 

Universidade do Vale do Taquari e é um estudo de caso que tem como objetivo  estudar 

implicações ambientais ocorridas nas propriedades dos sesmeiros, localizados em  territórios 

da Bacia Hidrográfica do Taquari, Antonio Jose de Vargas, Francisco Silvestre  Ribeiro e 

Ricardo Villa Nova. A metodologia é qualitativa, os procedimentos metodológicos  

constituíram-se de revisão bibliográfica e a pesquisa documental no Arquivos Público do Rio  

Grande do Sul e Arquivo Histórico do Rio Grande do Sul. Os resultados parciais, analisados  

com base em autores da História Ambiental, indicam, nas propriedades, a importância do  

extrativismo de madeiras de pinheiro (Araucaria angustifólia), de erva-mate (Ilex  

paraguariensis), assim como a degradação destes recursos. Tem-se também a agropecuária com  

a introdução de espécies, tais como o trigo (Triticum), a potencialização de espécies nativas,  

como o aipim, ou mandioca, (Manihot esculenta) e a utilização da pecuária, com a presença do  

Gado Vacum (Bos taurus) e Gado Cavalar (Equus caballus) neste espaço. Observa-se ainda o  

regime de grande propriedade e o escravismo como fatores de impacto na manipulação destes  

espaços.  

 

UM MESMO TERRITÓRIO, MAS LÓGICAS DISTINTAS: A TERRITORIALIDADE 

GUARANI E JESUÍTICA NAS MISSÕES DO SÉCULO XVII 

Tuani de Cristo (UNIVATES) 

tuanidecristo@gmail.com 

Luís Fernando da Silva Laroque (UNIVATES) 

lflaroque@univates.br  

 

As missões jesuíticas são objetos de investigação de diversos historiadores e continuam sendo 

perscrutados por diferentes abordagens teóricas e metodológicas. Guiados pelo projeto de 

catequizar e inserir os povos indígenas em um modelo de vida considerado “civilizado”, os 

jesuítas a partir de alianças com os coletivos Guarani formaram os trinta povos missioneiros na 

Província Jesuítica do Paraguay, ao longo dos séculos XVII e XVIII. O modelo de redução por 

missão gerou novas configurações territoriais e consequentemente ambientais. Os espaços 

missionais constituíram-se de casas, igrejas, roças e práticas de domesticação de animais que 

na perspectiva dos missionários garantiriam a autossuficiência das reduções. Para os coletivos 

indígenas, de um modo geral, a garantia do acesso a alimentos e um bom território para viver 

se fundamentava nas relações de alianças cosmopolíticas com as divindades e não a partir da 

produção de excedentes. Com base nisso, o objetivo do presente estudo visa investigar as 

diferentes concepções de territorialidade para os Guarani e para os jesuítas em territórios do 

Rio Grande do Sul no que ficou conhecido como a primeira fase das missões. Os documentos 

analisados consistem em Cartas Ânuas, compiladas nos Manuscritos da Coleção de Angelis, 

publicadas por Jaime Cortesão (1969) e em diários do Padre Antônio Sepp (1951) e do padre 

Antônio Montoya (1985). Os resultados indicam que as primeiras reduções erguidas no século 

XVII, situavam-se em territórios do domínio da Mata Atlântica, ambiente ocupado 

milenarmente por coletivos Guarani. A proximidade com os cursos hídricos também é uma 

característica da referida etnia e que foi aproveitada pelos padres, visando o abastecimento de 

água para os espaços missionais, mas também a garantia da mobilidade e conexão entre as 

reduções. Os primeiros indícios demonstram que apesar de ocuparem um mesmo território as 

lógicas de relação com este eram distintas entre os Guarani e os jesuítas. 
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