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APrESENTAÇÃo 

Blumenau em Cadernos deste bimestre oferece aos leitores 
vários textos, os quais, pela sua intensidade, proporcionam novos olhares e 
entendimento de alguns aspectos da história regional e catarinense.  

Na coluna bilíngue Documentos originais, publica-se a última parte 
de um subcapítulo extraído da obra “Im Kamp und Urwald Südbrasiliens : Ein 
Skizzenbuch zur Siedlungs- und Deutschtumskunde”, de autoria de Hugo Grothe. 
No texto, “Com os Menonitas alemães em Witmasum”, relata a parte final da sua 
viagem em terras catarinenses. Vale aqui registrar que esta trajetória foi feita em 
companhia do filho Olaf, no ano de 1936.  A tradução coube à colaboradora Sonia 
Maria Wittmann, que se encontra atualmente residindo na Alemanha.  

Ao ordenar a seção de Artigos, selecionamos dois, os quais, pelas 
suas especificidades, falam do mesmo tema, porém tratam do assunto por viés 
diferente. Versam sobre a morte, um acontecimento real e inevitável para todos 
nós, que nos causa impacto e é considerado pela maioria da sociedade um tabu. 
Santa Catarina é um Estado multicultural, e é visível destacar as suas diferenças 
no processo colonizador através das suas manifestações culturais. Por conta 
disso, a pesquisadora Elisiana Trilha Castro, com o seu artigo, “Marcas da 
vida na hora da morte: identidade e memória por meio dos cemitérios e seus 
acervos”, apresenta algumas reflexões contidas na sua dissertação de Mestrado 
defendida na Universidade Federal de Santa Catarina.  Aborda questões 
cemiteriais e as suas possibilidades de estudos como fonte de pesquisa para a 
história. Neste estudo, ora apresentado, dá ênfase aos cemitérios inventariados 
e estudados pela autora. Em outro momento, retomamos o tema versando 
sobre a morte e o registro dos seus ritos com a graduada em História pela 
UDESC, Julia Massucheti Tomasi. No seu texto, “Soam os sinos da morte: 
ritos funerários no Município de Urussanga (SC) no decorrer do século 
XX”, a autora procura descrever os diversos rituais fúnebres praticados pelos 
imigrantes italianos católicos e seus descendentes no século XX.  

Andrey José Tafner Fraga e Maria Antonietta Bellato Tafner, após 

Autores Catarinenses
A linguagem da Serra-Acima
Enéas Athanázio 121
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muitas buscas em arquivos eclesiásticos, cartorários e documentos familiares, 
realizaram um estudo relativo às origens da “Família Tafner”. Concluídas 
as pesquisas, os autores publicam os resultados para conhecimento dos 
interessados e abrir futuras contribuições deste trabalho investigatório.         

“Na seção memórias, a colaboradora Ellen Crista da Silva finaliza 
o relato de suas lembranças dos tempos de estudante do “Colégio Normal 
Sagrada Família: o colégio das Freiras”. 

Em Correspondência de imigrantes, Emil Odebrecht, ao redigir 
uma carta à esposa Bertha, deixa transparecer a preocupação de um pai em relação 
ao futuro profissional e educacional dos filhos. No momento em que escreveu 
esta carta, em maio de 1884, encontrava-se acampado entre Guarapuava e o Rio 
Peperiguaçu, realizando trabalhos de medições de terras. Vale aqui ressaltar os 
interessantes comentários feitos pelos tradutores Renate e Rolf Odebrecht. 

A seção Entrevistas revela o depoimento das jovens irmãs Enita e Elzira, 
naturais de Ibirama, as quais foram encaminhadas pelos pais para o “Aprendendo 
de tudo um pouco” no Hospital Santa Catarina. Naquela ocasião, na década dos 
anos 60, havia uma rigidez muito grande em relação ao aprendizado nesta casa de 
saúde. De acordo com as entrevistadas, a passagem pelo Hospital Santa Catarina 
abriu portas para a vida e outros trabalhos. A entrevista foi realizada em 2002, pelo 
professor Roberto Caresia, para o Projeto de Memória do Hospital Santa Catarina.  

Finalizando esta edição, na coluna Autores Catarinenses, 
Enéas Athanázio, através do texto “A linguagem da Serra acima”, comenta 
a necessidade de estudar e manter viva a linguagem falada, o palavreado e a 
entonação existentes entre as regiões da serra acima e o litoral catarinense.   

Para dar continuidade a seu papel de divulgação de fontes históricas 
e textos sobre literatura, história, memória e a realidade local, esta revista aguarda a 
colaboração dos memorialistas, leitores e pesquisadores para futuras publicações.  

Desejamos a todos uma boa leitura! 

Sueli Maria Vanzuita Petry
Diretora de “Blumenau em Cadernos”.

 

Com os menonitas alemães em 
WITMARSUM
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No Campo e na Mata Virgem do sul do Brasil: 
um esboço sobre as colônias e sobre a cultura alemãDocumentos originais  |  Viajante

im  KAmP  uND  urWALD  SÜDBrASiLiENS: 
EiN SKizzENBuCh zur SiEDLuNgS uND 

DEuTSChTumSKuNDE

Hugo Grothe*1

3 BEI DEN DEUTSCHEN MENNONITEN IN WITMARSUM

Deutschrussen haben wie in der deutschen Kolonie Com-panhia 

Territorial Sul Brazilam oberren Uruguay (siehe S.140) so auch in Hansa Hammonia 

seit einigen Jahren eine neue Heimstätte gefunden. Ihre niederlassungszone am 

Alto krauel mit ihrem Stadtplatz Witmarsum wird mein Ausflugsziel.

Kurz hinter Neu-Breslau (390m) schraubt sich die Strasse höher. Wir 

folgen beim Aufstieg dem munter sprudelnden Bache Alto Krauel. Den mit Siedlern sich 

füllenden Talwannen oder den einzelnen Flussadern sind zumeist die Namen der deutschen 

kolonisatoren gegeben. So haben wir einen Rio Sellin, Rio Wiegand, Rio Grisebach.

Ein Gwirr von Baumstupfen auf den Feldenr zu beiden Seiten der Strasse 

zeigt, dass wir uns der Mennonitensiedlung Witmarsum nähern. Am Waldesrand 

grasen einige kühe. Dort ducken sich gegen den Baumschlag einige Holzhütten, und 

jetzt stehen wir vor einem ansehnlichen, breit und hoch ausladenden Holzbau. Es 

ist das Bet – und Dersammladenden der Gemeinde. Mehr und mehr der Inasassen 

von Witmarsum eilen herbei.Jeder Handschlag ein fester biederer Gruss. Die Augen 

der Männer wie Frauen leuchten vor herzlichkeit. Ihren Mienen sieht man an, dass 

ehrliche Freude über einen Besuch aus deutschem kernlande sie beseelt. Ich soll zu einer 

* Autor da obra: IM  KAMP  UND  URWALD  SÜDBRASILIENS: Ein Skizzenbuch 
zur Siedlungs und Deutschtumskunde. Buchandlung des Waisenhauses Gmbh – Halle 
(Salle) – Berlin,1936. Este texto corresponde às pp.190-199. Tradução de Sonia Maria 
Wittmann.  (soniamw@bol.com.br).

No CAmPo E NA mATA VirgEm Do SuL Do BrASiL: um 
ESBoÇo SoBrE AS CoLÔNiAS E SoBrE A CuLTurA ALEmÃ*1

Hugo Grothe**2

3 COM OS MENONITAS ALEMÃES EM WITMARSUM

Alemães-russos encontraram há alguns anos em Hansa – 
Hamonia, assim como na colônia alemã Companhia Territorial Sul Brazil 
no alto Uruguai (veja p. 140), uma nova moradia. Sua colônia no alto 
Krauel com seu núcleo Witmarsum será o objetivo da minha excursão.

Logo após Neu Breslau (390m) a estrada se eleva em espiral. Na 
subida nós avistamos o borbulhante ribeirão Alto Krauel. As bacias ocupadas 
com colonizações ou ribeirões isolados receberam geralmente o nome dos 
colonizadores alemães. Assim temos um Rio Sellin, Rio Wiegand, Rio Grisebach.

Uma confusão de tocos de árvores nos campos, dos dois 
lados da estrada, mostra que nos aproximamos da colonização menonita 
Witmarsum. Na orla da mata pastam algumas vacas. Lá, contra a mata 
cortada, algumas humildes cabanas de madeira. Agora nós paramos em frente 
a uma grande, alta e bem larga construção de madeira. É a casa de oração e 
de reuniões da comunidade. Mais e mais moradores de Witmarsum passam 
aqui rapidamente. Cada aperto de mão é uma forte e singela saudação. Os 
olhos dos homens como das mulheres brilham de cordialidade. Nas suas 
fisionomias percebe-se que a verdadeira alegria de uma visita da terra alemã 

* Este artigo é a continuação da publicação da Revista Blumenau em Cadernos, tomo 51, 
n. 3, mai/jun. 2010.

** Autor da obra: IM  KAMP  UND  URWALD  SÜDBRASILIENS: Ein Skizzenbuch 
zur Siedlungs und Deutschtumskunde. Buchandlung des Waisenhauses Gmbh – Halle 
(Salle) – Berlin,1936. Este texto corresponde às pp.190-199. Tradução de Sonia Maria 
Wittmann.  (soniamw@bol.com.br). 
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Dersammlung ihrer Gemeindeglieder sprechen. In zwei Stunden seien die Nachbarn 

aus weit und breit zusammengeholt. Wenn ich nach zwei Stunden von dem Besuch

Des Westwinkels ihres Siedlungslandes zurükkehre, soll das 

Gemeinde – und Bethaus von andächtigen Hörern gefüllt sein.

Und in der tat, als ich zu angesetzter Stunde wieder vorfahre, 

sitzen, von allen Winkeln der Siedlung herbeigerufen, an 250 Menschen, alt und 

jung, knaben, jüglinge, gessetzte Männer und Grauköpfe, auf den Bänken des 

freundlichen und würdigen Dersammlungssaales. Es ist also rechte Zucht in diesem 

Mennonitenhäuflein. Kaum einer ist, der mutlos oder verdriesslich dreinschaut. 

Schulter an Schulter und dem Führer gehorsam, das ist ihre Losung im Neukampf 

um Heimaterde. Solches ingerschriebene Gesetz lässt Ermatten nicht aufkommen 

und bringt bei allen nicht vermeidbaren Rückschlägen den Enderfolg.

Schon haben sie nach 2½jähriger Arbeit eine Gemein-schaftsmeirei 

eingerichtet und verfrachten ihre Milcherzeugnisse nach Hammonia, von wo 

sie nach Blumenauweiterlaufen. Nicht alle Münsche befriedigt das Stellenweife 

steinige Land der krauelmulde, aber man denkt, bald weiter in den Wald 

vorzudringen. Zwei ansehnliche Schulhäuserkünden, dass auch schon die geistige 

Betreuung der Jugend in Angriff genommen ist.

Bei meinen aus vollem Herzen kommenden Begrüssungs-worten 

sah ich ringsum von innerer Bewegung gezeichnete Gesichter. Und selten kam, 

als ich geendet hatte, auf Anregung des Ältesten der Gemeinde ein so lautes und 

tiefgfühltes Heil auf die alte deutsche Heimat aus Hunderten von kehlen auf 

fremde Erde versprengter Dolksgenossen, wie an diesem Tage in Witmarsum.

*           *           *

4 IN EINER DEUTSCHEN URWALDSCHULE.

Ein getreuliches Bild, das von der kulturellen Lage des Deutschtums 

in Santa Catharina zu entrollen ist, hat aber auch recht trübe Lichter. Das lehrte 

os anima. Eu deveria falar em uma reunião dos fundadores da comunidade. 
Em duas horas seriam reunidos vizinhos de todos os lados. Quando eu 
retornasse de uma visita ao oeste da sua colonização, duas horas depois, a 
casa de oração e reuniões estaria cheia de ouvintes atentos.

De fato, quando retornei, na hora marcada, cerca de 250 pessoas, 
velhos e jovens, meninos, adolescentes, homens sérios e cabeças grisalhas, 
chamados de todos os cantos da colonização, estavam sentados nos bancos 
do acolhedor e digno salão de reuniões. Há bastante ordem nesta casinha 
menonita. Quase não há quem olhe desanimado ou aborrecido.  Ombro 
a ombro e atentos ao condutor, este é seu lema na terra recém desbravada 
como na terra natal. Um indiscutível princípio não deixa o esmorecimento 
aparecer e traz para todos, não o evitável revés, mas o sucesso final.

Depois de dois anos e meio de trabalho, eles já têm um moinho 
comunitário instalado e transportam os derivados de leite para Hammonia, 
de onde eles seguem para Blumenau. Nem todos os desejos são atendidos por 
esta terra no fundo do Krauel, pedregosa em alguns locais, por isto se pensa 
em avançar logo mato adentro. Dois grandes prédios escolares anunciam que 
o cuidado com a formação intelectual dos jovens foi começado.

Durante as minhas palavras de saudação, vindas do fundo do 
coração, eu via nos rostos ao redor, a demonstração da comoção interior. 
Ao término, por iniciativa dos mais velhos da comunidade, um viva para 
a antiga Pátria alemã saiu, como é raro ver, tão alto e tão profundamente 
carregado de sentimento de centenas de gargantas de compatriotas dispersos 
em terra estranha, como neste dia em Witmarsum.  

*           *           *

4 EM UMA ESCOLA ALEMÃ NA MATA VIRGEM

Um quadro fiel do desenvolvimento da situação cultural dos 

descendentes dos alemães em Santa Catarina tem também luzes bem 
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mich ein Erlebnis in einem  Einsamen, nur 50 km von Blumenau entfernten 

Seitental in der Gegend von Timbó, in dem die Nachkömmlinge von in  den 

sechziger Jahren des letzten Jahrhunderts ausgewanderten Pommern sitzen.

Wie oftmals bei meinen Streifen besuchte ich die dortige 

Urwaldschule. In einem Schuppen, ausn grauen Brettern des Canellabaumes 

zussammengschlagen, steht ein Dutzend roher Bänke, auf denen an 40 knaben 

und Mädchen, die meisten in dürftiger kleidung, beienander sitzen. Als Lehrer 

waltet ein biederer kolonist, der dieses Amt nicht infolge besonderer Schulung, 

sondern aus Liebe zur Sache führt.

Auch hier stellte ich fest, was ich überall ermittelte: die hohe kinderzahl des 

deutschen bäuerlichen Elements in Südbrasilien. Ich pflege zu fragen: wievel Geschwister 

seid ihr? Wenn bei der Frage nach 2? 3? 4? Sich nur wenige kinder erheben, meint der 

Lehrer: „Die Eltern sind erst einige Jahre verheiratet!“ Meist kann ich mein Fragespiel 

bis 15, 16, 17, 18 ausdehnen! Das deutsche Dolk verfügt also unter erträglichen 

Lebensbedingungen und unter Doraussetzungen, die das kind als Hilfe für Haus, Hof 

und Feld begehrenswert machen, über eine ausserordentliche Lebenskraft.

Die nächste Nachforschung gilt dem im Hause des Kolonisten 

befindlichen Buch – und Lesestoff. Die Antworten fallen fast immer so aus, dass 

vielfach das Dorhandensein einer Bibel, eines Gesangbuches, eines einheimischen 

kalenders, auch des öfteren einer deutschsprachigen im Lande herausgegebenen 

Zeitung gennant wird. Über  diese Dinge hinaus ging in entlegenen Gegenden 

nur in seltenen Fällen der Bestand an gedrucktem Material in deutscher Sprache. 

Das ist nicht zu verwundern. Denn wo sollen die Mittel bei einem kolonisten 

herkommen, der den Ertrag des Derkaufs von einigen Dutzend Hühnern oder 25 

kg Schmalz aufwenden müsste, um ein Buch zum Preise von 3 KM. Zu erstehen?

Aber noch tifer sitzt der Mangel an deutschem kulturgut. Ich frage: 

„Wer kann mir ein deutsches Märchen erzäh-len?“ Auskeinem Munde kommt 

eine Antwort. Ich forsche weiter: „Niemand kennt das Märchen von Hänsel und 

Gretel, von Rotkäppchen und dem Wolf, von Aschenbrödel, von Dornröschen“? 

Erstaunte Gesichter ringsum. „Hat eure Mutter oder Grossmutter euch nicht 

turvas. Isto me mostrou uma experiência em um solitário vale lateral nas 

imediações de Timbó, distante só 50km de Blumenau, onde os descendentes 

dos imigrantes pomeranos dos anos 60 do século passado, estão assentados.

Ali, como muitas vezes nas minhas passagens, visitei uma escola 
na mata virgem. Em um rústico rancho de tábuas cinzas, de canela, estão uma 
dúzia de bancos toscos, onde perto de 40 meninos e meninas, geralmente 
em trajes pobres, sentam lado a lado. Um colono honesto exerce o ofício de 
professor, não por ter alguma instrução especial, mas só por amor à causa. 

 Também aqui constatei o que eu vi em todo lugar: o grande 
número de crianças dos colonos alemães no sul brasileiro. Eu trato de 
perguntar: Quantos irmãos vocês são? Como, depois de falar 2? 3? 4?  
poucas crianças se levantaram, o professor falou: “Os pais estão casados só 
há alguns anos!”  Na maioria das vezes eu pude estender minha pergunta 
até 15, 16, 17, 18! O povo alemão dispõe de sofrível condição de vida e vive 
sob condições que fazem da criança uma valorosa ajuda em casa, no terreno 
e no campo, além de uma força vital extraordinária.

A próxima indagação refere-se a livro e material de leitura 
possível de ser encontrado na casa dos colonos.As respostas mencionadas 
eram quase sempre que havia a existência de uma bíblia, um livro de cantos, 
um almanaque nacional, às vezes também um jornal em língua alemã 
editado no país. Sobre este assunto, em regiões distantes afora, só em raros 
casos havia a existência de material impresso na língua alemã. Isto não é de 
se estranhar. Pois de onde viriam os recursos para um colono, que teria de 
despender da receita da venda de algumas dúzias de galinhas ou de 25kg de 
banha, para adquirir um livro pelo preço de 3RM?

 Mas, mais profunda ainda está a necessidade de valores culturais 
alemães. Eu pergunto: “Quem pode me contar um conto de fadas alemão?” 
De nenhuma boca saiu uma resposta. Eu pergunto mais: “Ninguém 
conhece o conto de fadas do Joãozinho e Maria, do Chapeuzinho Vermelho 
e do Lobo, da Gata Borralheira, da Bela Adormecida?” Rostos espantados 
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eines dieser alten schönen deutschen Märchen  erzählt?“ Die Buden und 

Mädchen bleiben stumm: „Was tut ihr denn in euren Freistunden, wenn ihr aus 

der Schule kommt?“ Antwort: „Dann füttern wir die Schweine, müssen in die 

Rossa (Rodung), auf den ‚potreiro‘ (Diehweide).“ „Und an den langen Winter-

abenden?“ „Da schlafen wir.“

Bedarf es angesichts solcher erschütternden Tatsachen, die von 

völligem Dersinken deutschen kulturbesitzes in der dritten Generation der 

Ausgewandeerten zeugen, noch eines Nach-weises, welche unendliche geistige 

und seelische Er-weckungsarbeit bei unseren Dolksbrüdern in der Fremde noch zu 

leisten ist? Da die Arbeit der deutschen Schule in Brasilien bei der sich steigernden 

nativistischen Innenpolitik immer mehr beschnitten wird, hat sie nachdrücklich 

gerade in der Form des schon mehrfach erwähnten Lesepatenwerkes einzusetzen, 

das im Zeichen der grossen deutschen Dolksgemeinschaft des Dritten Reiches 

den deutschen Menschen der ferne mit dem der Heimat verknüpft in Gestalt 

persönlicher Gaben von deutschem erzieherischen und bildnerischen Lesestoff aller 

Art, von vertraulichem persönlichem Austausch von Erlebnissen und Erfahrungen 

zwischen dem deutschen Menschen der Heimat und dem der Fremde.

*           *           *

5 DER HAFEN VON ITAJAHy UND DAS BADENESTCHEN 
CABEçUDAS.

Als lockende Aufgabe erschien es mir, dem Blymenaufluss entlang 

bis zum Meere vorzustossen und den Siedlungsendpunkt dieser Hafengasse, 

das Städtchen Itajahy und seine küstenlandschaft, kennenzulernen. Entlang 

dem rechten Ufer des Itajahy-Assú windet sich die Strasse in Anlehnung an die 

zahlreichen Flussschlingen. In einer Ausdehnung von einigen kilometern streckt 

sich zu beiden Seiten des Flusses offenes ebenes Gelände, das von Gartenkulturen, 

Weideflächen, Feldern eingenommen ist. Üppiger Waldschlag beginnt erst am 

ao redor. “A mãe ou a avó de vocês não lhes contaram um destes antigos 
e bonitos contos de fadas alemães”? Os meninos e meninas continuaram 
mudos: “O que vocês fazem, então, nas horas de folga quando vocês saem 
da escola”? Resposta: “Então nós tratamos os porcos, precisamos ir para a 
roça, no “potreiro”. “E nas longas noites de inverno?” “Nós dormimos”.

Necessita-se ainda de uma prova, perante tão emocionante 
realidade, e dos testemunhos da total submersão da cultura alemã entre 
a terceira geração de imigrantes, qual imenso trabalho de ressurreição 
intelectual e psíquico junto aos nossos irmãos no estrangeiro ainda é possível 
realizar?  Aqui, como nas escolas alemãs no Brasil, nas quais a crescente 
política interna de nacionalização se infiltra, que tem implantado com 
ênfase, justo na forma do já outras vezes citado: Lesepatenwerkes, onde 
parte da grande comunidade popular alemã do terceiro Reich envia para 
alemães no estrangeiro, mas com a pátria entrelaçada, material de leitura 
pedagógico e educativo de todo tipo em forma de presentes pessoais, em 
troca de vivências e experiências entre os alemães na pátria e no estrangeiro. 

*           *           *

5 O PORTO DE ITAJAí E O PEQUENO BALNEáRIO CABEçUDAS

Como tarefa sedutora ocorreu-me acompanhar o rio de 
Blumenau até o mar e conhecer o ponto final da colonização, este pequeno 
porto, a cidadezinha de Itajaí e sua paisagem costeira. Ao longo da margem 
direita do Itajaí-Açu a estrada serpenteia de acordo com as numerosas 
curvas do rio. Em uma extensão de alguns kilômetros se estende, dos dois 
lados do rio, terreno aberto e plano tomado de plantações, de pastagens, e 
campos. Opulenta floresta só começa na beirada da cadeia de morros que se 
estende à direita em direção do rio. À direita da direção de viagem, avança 
um estreito e longo dique verde que desemboca a 860m de altura, e que 
leva, sob medida, o nome de “Morro do Baú”. O Itajaí-Açu leva pequenas 
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Rande der in der Flussrichtung streichenden Kügelketten. Zur Rechten der 

Fahrtirichtung drängt sich ein schmal und lang ausladender grüner Bergwall zu 

860 m Höhe hervor, der den bezeichnenden Namen „Sargberg“ führt. Kleine 

und grosse Schaluppen trägt der Itajahy-Assú, auch ein Raddampfer arbeitet sich 

gemächlich westwärts die 90 Flusskilometer nach Blumenau durch. Alle halbe 

Stunde durchqueren wir einen anderen freundlichen marktartigen Flecken, so 

Gaspar, Ilhata, Cunhas, ehe wir kurz vor dem Hafenstädtchen selbst auf breiter 

Holzbrücke den von Südwesten kommenden „kleinen“ Itajahy überqueren.

Es ist ein sonniger Maitag, bei dem dichtgepfropften „Caminhão“ 

doppelt in seiner drückenden Schwüle empfindlich. Die Mitreisenden sind teils 

Brasilianer, teils Deutschstämmige. Die bejahrten wie jüngeren Glieder der 

neben uns sitzenden deutsch-brasilianischen Familie sprechen im schrecklichen 

Durcheinander bald deutsche, bald portugiesische Sätze.

Für die deutsche kolonisationsgeschichte ist das eben durchfahrene 

Landstück historische Boden. Den Itajahy aufwärts machte Dr. Blumenau im Jahre 

1848 seine ersten Erkundungsfahrten auf Rudrkähnen und gezimmerten Flössen. 

Es waren damals richtiggehende, peinlich auszurüstende Expeditionen nötig, um 

Erkundungen auszuführen. Denn weit und breit dehnte sich nichts als Urwald, 

nirgends führte Weg und Steg. So ichlugen die ins Unbekannte Dordringenden 

Zeltplätze auf, von denen man seitwärts zu den Weghängen strich, lebten von 

Fischfang und Jagd. Freilich, einige kolonistenvorstösse waren schon geschehen. 1845 

hatten sich in Ilhata 90 belgische Einwanderer eingefunden. Auch Deutsche waren 

bereits als Siedler hier vertreten. 5 km westlich von Ilhata wohnte, als Dr. Blumenau 

nach geeignetem kolonisationsland fahndete, eine Anzahl deutscher kolonisten, 

die aus Südcatharina, aus Piedro d’Alcantara, gekommen waren. Und eine kleine 

deutsche kolonie gab es flussaufwärts, nur wenige kilometer ostwärts vor der heutigen 

Blumenausiedlung an einem in den Itajahy-Assú sich ergiessenden Rinnsal, dem Rio 

Belchior, deren Pionieren gleichfalls von der brasilianischen Regierung Losflächen 

zugewiesen waren. Mit Frachtkähnen versuchten diese ihre Erzeugnisse nach Itajahy 

zu befördern, das um 1848 schon ein nennenswerten flecken war.

e grandes lanchas, também um vapor de rodas que faz lentamente os 90 
kilômetros para oeste até Blumenau. A cada meia hora atravessamos outros 
simpáticos povoados, como Gaspar, Ilhota, Cunhas, antes mesmo de nós 
atravessarmos sobre uma larga ponte de madeira o “pequeno” Itajaí, vindo 
do Sudoeste, pouco antes da cidadezinha portuária. 

É um ensolarado dia de maio, e no abarrotado “caminhão” é 
duas vezes mais abafado. Os passageiros são em parte brasileiros, em parte 
descendentes de alemães. Os membros mais velhos como os mais novos 
da família alemã-portuguesa sentada ao nosso lado, falam numa horrível 
mistura, ora frases em alemão, ora em português.

Para a história da colonização alemã o trecho de terra recém 
feito é solo histórico. Dr. Blumenau fez Itajaí acima, no ano de 1848, suas 
primeiras viagens exploratórias em canoas a remo e balsas. Eram, naquele 
tempo, expedições verdadeiramente penosas com apetrechos necessários 
para efetuar o reconhecimento. Pois, para todos os lados, estende-se nada 
além da mata virgem, em nenhum lugar se percebe um caminho ou 
passagem. Assim, eles abriam clareiras no desconhecido, para acampamentos 
avançados, de cujo lado se alcança a linha suspensa. Viviam de caça e pesca. 
Todavia algumas tentativas de colonização já aconteceram. Em 1845, 
noventa imigrantes belgas chegaram em Ilhota. Também alemães já tinham 
representantes aqui, como colonizadores. A cinco kilômetros a oeste de 
Ilhota morava, quando Dr. Blumenau aportou para seu próprio território 
de colonização, certo número de colonos alemães, que vieram de São Pedro 
de Alcântara, no sul catarinense. E havia uma pequena colonização alemã 
rio acima, poucos kilômetros a leste antes da atual colônia Blumenau em 
um ribeirão que desemboca no Itajaí-Açu, o Rio Belchior, cujos pioneiros 
também receberam lotes do governo brasileiro. Com canoas de frete eles 
tentavam despachar seus produtos para Itajaí, que em 1848 já era um 
povoado digno de menção. 

Itajaí, fundado só em 1819, já 40 anos mais tarde em 
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Itajahy, erst 1819 gegründetm schon 40 Jahre später infolge gesegneten 

Hinterlandes Sitz eines eigenen Munizips, heute bevölkert von annähernd 8000 

Seelen, gibt sich in seinem flussaufwärts ziehenden Oberteil als behäbige Landstadt 

mit breiten Strassen und garten – und feldumzogenen kolonisten-anwefen. Etwas 

lebhafter gestaltet sich das Leben gegen den Stadtplatz und den Hafen zu. Als 

Umschlagstätte wetteifert der Ort mit seinem nördlichen Hafen São Francisco.

Das Hinterland von Itajahy sind die Gegenden von Blumenau, 

Brusque, Rio do Sul, und das Tajógebeit. Derfrachtet werden Mais, Reis, Bohnen, 

Mandiokamehl, Butter, Schweine-schmalz, Tabak, Mate, Zucker, Holz. Dieser 

Handel würde sich mit dem Augenblicke erheblich steigern, da di schon lange geplante 

Eisenbahnverbindung mit Blumenau zustande käme und so auch die Ausfuhr – 

und Einfuhrgüter der deutschen kolonie Hansa Hammonia über Itajahy ihren Lauf 

ohne Umladen nehmen könnte. Bisher ist Itajahy grösseren Ozeandampfern nicht 

zugänglich. Die vorgelagerte Barre hat bei Niedrigwasser nur eine Wassertiefe von 

3,3 m, bei Hochwasser 4,3 m. Auch ist die Einfahrt in den Fluss zwischen einer 

sandigen niedrigen Landzunge im Norden und einem spitzen Fels im Süden nur 

200 m breit, so dass lediglich Schiffe bis zu 3,7 m Tiefgang sicheren Einlauf haben. 

Doch berühren diesen Hafen die brasilianischen küstenschiffslinien und die unter 

deutscher kaufmännischen Leitung stehende „Companhia de Navegação Hoepcke“ 

mit ihren Dampfern „Carl Hoepcke“ und „Anna“.

Das Deutschtum von Itajahy meist hundert Seelen auf. Es ist in 

Handel und Wandel nicht ohne Einfluss, aber infolge seiner Einstreuung in 

brasilianischen Becvölkerung nicht von ähnkichem Dolksberwusstsein wie das 

von Blumenau. Doch hat es früher recht bedeutsame Dertreter deutschen Wesens 

hervorgebracht. Zu ihnen zählt der 1882 hier geborene Lauro Müller, dem 

die Blumenauer ob seinen militärischen und administrativen Derdiensten ein 

Denkmal fetzten, vor allem aber die Familie Konder. Adolph, Victor, Arno und 

Markus Konder haben im Munizio im Staat Santa Catharina in der Bundesrepublik 

als Prräfekten und bundesminister dem Deutschtum alle Ehre gemacht.

*           *           *

consequência do abençoado Hinterland, assenta seu próprio município, 
hoje povoado com cerca de 8000 almas, na parte superior rio acima, e é tida 
como uma abastada cidade provinciana com estradas largas e propriedades 
rurais cercadas de jardins e lavouras. Um pouco mais animada torna-se a 
vida em direção da cidade e do porto. Como lugar de transbordo o lugar 
rivaliza com o porto de São Francisco, ao norte. 

O Hinterland1*, a partir de Itajaí são as localidades de Blumenau, 
Brusque, Rio do Sul e a região de Taió. São transportados: milho, arroz, feijão, 
farinha de mandioca, manteiga, banha de porco, tabaco, mate, açúcar, madeira. 
Este comércio cresceria num piscar de olhos tanto que a, há muito tempo 
planejada ligação ferroviária com Blumenau se concretizou e assim, também as 
mercadorias de importação e exportação da colônia alemã Hansa-Hammonia 
podiam seguir seu caminho sem baldeação para Itajaí. Até aqui Itajaí não é 
acessível para vapores marítimos maiores. A barra situada na frente tem, na 
vazante só uma profundidade de 3,3m e na maré alta 4,3m. Também a entrada 
no rio fica entre uma península baixa e arenosa ao norte, e um pontudo rochedo 
ao sul, e tem só 200m de largura, de forma que somente navios de até 3,7m de 
calado têm entrada segura. Porém, esses portos são tocados por navios das linhas 
costeiras brasileiras e a “Companhia de Navegação Hoepcke” sob a direção de 
um comerciante alemão, com seus vapores “Carl Hoepcke” e “Anna”.

O caráter alemão de Itajaí apresenta algumas centenas de almas. 
Elas sofreram influência no seu procedimento, mas em consequência de sua 
dispersão em povoamento brasileiro, não por idêntica consciência popular 
como em Blumenau. No entanto, antigamente produziu representantes muito 
importantes do caráter alemão. A eles se soma Lauro Müller, aqui nascido 
em 1822, a quem os blumenauenses, por seu mérito militar e administrativo, 
erigiram um monumento, mas antes de todos a família Konder. Adolfo, Victor, 

1 N.T.Hinterland* - no jargão marítimo-portuário, entende-se como o potencial gerador 
de cargas do porto ou sua área de influência terrestre. 
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Blumenau hat auch seine Badeorte. Die heissen Monate Dezember 

bis Februar lassen es im Blumenaukessel an erschlaffender Hitze nicht fehlen, so 

dass ein jeglicher, dem es an Zeit und Geld nicht mangelt, gern seine Abstecher 

nach der See macht.

Cabeçudas, 15 km südwärts von Itajahy, und Camboriú, 25 km 

weiter s6udostwärts, sind die Namen dieser so begehrten kleinen Badeplätze. 

Die Caminhãons machen an beiden Stellen halt auf ihren Fahrten Blumenau-

Florianopolis. In der Tiefe zweimer ovaler Buchten liegen die Bade „nestchen“. 

Sie sind umschlossen von granitenen klippen, die ihre spitzen Ausläufer weit 

ins Meer hinausschicken, so dass bei bewegter See die Wellen ein tosendes Spiel 

aufführen. Es handelt sich hier und dort um eine Ansammlung von anderthalb bis 

zwei Dutzend Holzhäusern, dazu um eine Anzahl am Strand klebender armseliger 

Fischerhütten. In die Tiefe der Bai ist schöner weicher Sand gespült, so dass man 

gemächlich und weit ins Meer steigen und sich ganz ergötzlich von den Wogen 

schaukeln lassen kann. In der heissen Jahreszeit sind Cabeçudas und Camboriú 

denn auch vollgestopft von Deutschen und Brasilia denn auch vollgestopft von 

Deutschen und Brasilianern aus den benachbarten Munizips.

Meinem sechsjährigen Buben sind die zwei Tage Cabeçudas 

Entzücken und Labsal. Tageland hat er alle die ermüdenden Bahn – und 

Caminhão fahrten mitgemacht. Nur eines will seine Lebhaftigkeit und seinen 

frischen Humor etws stören: die vielen klimawunden an seinem körperchen, 

an Armen Beinen, Füssen, auf dem Rücken; eine gewiss nicht gefährliche, aber 

lästige Akklimatisationserscheinung, die eingewanderte kinder gewöhnlich schon 

nach 6 Wochen überfällt. Don der Grösse einer Erbse bis zu der eines Talerstückes 

bilden sich nässelnde und eiternde offene Stellen auf der Haut, die 2 bis 3 Monate 

andauern, machmal aber lange Monate. Sie trocknen allmählich ab, hinterlassen 

aber noch für geraume Zeit bläuliche Male. Besonders Frauen werden oft in 

der heftigsten Weife von dieser Plage heimgesucht. Die Ärzte haben noch kein 

Medikament gegen diese klimawunden gefunden. Sorgfältiges Reinhalten ist das 

Arno e Marcos Konder no município, no Estado e na República Federal como 
presidente, prefeito e ministro, fizeram todas as honras ao espírito alemão.

*           *           *

Blumenau também tem seu balneário. Os meses de dezembro 
a fevereiro não deixam faltar o calor relaxante no caldeirão de Blumenau, de 
tal forma que quem quer que seja, a quem não falta dinheiro nem tempo, 
gosta de fazer uma pequena excursão para o mar.

Cabeçudas, 15km ao sul de Itajaí, e Camboriú, 25 km mais 
para o sul, são os nomes desses pequenos locais de banho. Os “Caminhãons” 
fazem parada nos dois lugares nas suas viagens Blumenau-Florianópolis. 
No fundo de duas enseadas ovais estão estes dois balneariozinhos. Eles 
são cercados de recifes de granito, que deixam suas ramificações pontudas 
emergirem longe no mar, de tal forma que ao movimento do mar, as ondas 
se elevam numa louca brincadeira. Trata-se aqui e ali de uma aglomeração 
de uma e meia até duas dúzias de casinhas de madeira, juntando um número 
de cabanas pobres de pescadores coladas na praia. No fundo da baía há areia 
bem macia de tal maneira que a gente pode entrar longe no mar e se deixar 
balançar divertidamente pelas ondas. Nas estações quentes Cabeçudas e 
Camboriú são lotadas de alemães e brasileiros dos municípios vizinhos. 

Para meu menino de seis anos, os dois dias em Camboriú 
são um encanto e um alívio. Dias a fio ele me acompanhou em todas as 
cansativas viagens de trem e de caminhão. Só uma coisa quer perturbar 
um pouco sua vivacidade e seu humor saudável: as muitas feridas no seu 
corpinho, nos braços, pernas, pés, nas costas; sabidamente não perigosa, mas 
uma incômoda erupção de aclimatização, que acomete crianças imigrantes 
já após seis semanas. Do tamanho de uma ervilha até de um Taler2** se 
formam locais abertos, molhados e purulentos sobre a pele, que duram de 

2 N.T. Taler** – antiga moeda alemã. 
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einzige Mittel, das Linderung bringt. Nehauptet wird von der einheimischen 

Bevölkerung, dass Stiche giftiger Fliegen die Ursache dieser Ekzeme seien.

Ein Leuchtturm steht 150 m über dem Meere an der Süd-spiyze der 

Camboriúbucht. Don ihm kann man die südwärtigen Steiluferfronten und die 

Eikerbungen dieses mittleren teils der küste Santa Catharinas prächtig erkennen.

Schwarze Wolkensäcke ziehe am Späten Nachmittag plötzlich vom 

Meere herauf. Ein echtes subtropisches Gewitter mit jäh sich überstürzenden 

elektrichen Entladungen und wildem Donnergebrüll entländt sich für fast zwei 

Stunden. Die ganze Nacht hindurch schlagen vor unseren Fenstern die aufgeregten 

Wogen einen mächtig lauten Schlachtgesang. Nur Olaf, mein Bub, schläft fest und 

selig. Sein zartlachendes Gesichtchen sagt mohl, er sieht im traum die tanzenden 

Wellen, die er am Strande übersprang.

*           *           *

In meinem Reiseplan stand auch der Besuch von Florianopolis als 

der Hauptstadt des Staats. Don hier schwebte  mir eine Tour auf der Strasse nach 

Lages vor, bei der die ältesten deutschen kolonien in Santa Catharina berührt  

werden sollten. Desgleichen lockte ein mehrtägiger Aufenthalt im denkwürdigen 

kolonisationsterrain von Donna Francisca – Joinville. Aber für einen bestimmten, 

Mitte Juni abgehenden Dampfer war die Passage für mich und meine Familie schon 

bezahlt. Ich gab mir daher alle Mühe, einen Umtausch der Fahrkarten für einen 

drei Wochen später abgehenden Dampfer auf telegraphischem Wege zu erreichen. 

Dergebens. Die Derst¨¨andigungsversuche, die bei normalem Derlauf der Dinge 

durch den Draht in drei Tagen hätten zustande kommen müssen, versagten 

völlig. Wie auf meiner ganzen Südbrasilienreise ich eine reihe von Telegrammen 

wohl bezahlte, aber nur bei einem Teil derselben konnte, dass sie den gedachten 

Empfänger wirklich erreichten. Drei von oberen Uruguay im Derlaufe von drei 

Mochen gesandte Drahtnachrichten über mein Ergehen und Verbleiben, die ich 

an meine in Ponta Grossa weilende Frau gesandt hatte, waren völlig zwecklos 

dois a três meses, às vezes longos meses. Elas secam pouco a pouco, mas 
deixam marcas marrons por bastante tempo. Especialmente mulheres são 
vítimas desta praga, muitas vezes de maneira violenta. Os médicos ainda não 
encontraram um medicamento contra estas feridas de aclimatação. Manter 
cuidadosamente limpo é o único remédio que traz alívio. A população nativa 
afirma que picadas de moscas venenosas são a causa desses eczemas.  

Um farol está a 150m no mar, na ponta sul da baía de Camboriú. 
Dele se pode reconhecer magnificamente a frente da íngreme margem e os 
recortes dessa parte central da costa de Santa Catarina. Uma autêntica trovoada 
subtropical com bruscas e repentinas descargas elétricas e rugido selvagem de 
trovão se desencadeia por quase duas horas. Durante a noite inteira, em frente a 
nossa janela, as agitadas ondas batiam um canto de guerra muito alto. Só Olaf, 
meu menino, dorme feliz e profundamente. Seu rosto delicadamente sorridente 
talvez diz que ele vê em sonhos as ondas dançantes que ele pulou na praia.

*           *           *

No meu projeto de viagem estava também uma visita a 
Florianópolis, na qualidade de capital do Estado. Daqui sai um vôo sobre 
a estrada para Lages, pela qual os mais antigos colonos alemães teriam se 
agradado. O mesmo me atraiu para uma permanência de mais dias no 
notável terreno de colonização de Dona Francisca-Joinville. Mas para um 
certo vapor que parte no meio de junho, a passagem para mim e para minha 
família já estava paga. Eu me dei, por isso, o trabalho de conseguir por vias 
telegráficas, a troca das passagens para um vapor com partida três semanas 
mais tarde. Inútil. As tentativas de negociação que, no transcorrer normal 
das coisas pelo fio, teriam se realizado em três dias, falharam totalmente. 

Como na minha viagem pelo sul do Brasil, quando eu paguei uma 
série de telegramas, mas só em uma parte dos mesmos pude afirmar, que eles 
alcançaram efetivamente o verdadeiro destinatário. Do alto Uruguai, no decorrer 
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gewesen, da sie niemals ankamen! So verblieb mir zum Beschluss meiner Streifen 

in Santa Catharina wie meiner gesamten Südbrasilienreise überhaupt lediglich ein 

flüchtiger Besuch von Joinville. Denn bei Nichtbenutzung der schon beglichenen 

Fahrkarten tauchte, da meine Barmittel stark zusammengeschrumpft waren, eine 

erhebliche Schwierigkeit auf: die der umständlichen Geldbeschaffung im Wege 

zeitraubender Anträge beim zuständigen heimischen Finanzamt.

*           *           *

Joinville und Blumenau entfalteten immer einen edlen Weteifer, 

eine vorbildliche Stätte deutscher Arbeit und Bildung in Santa Catharina zu sein. 

Es mangelt mir an Zeit, alle die hier vorhandenen Zeugnisse und Denkmäler 

deutschen Schaffens in Musse zu betrachten und zu besuchen, der erheblichen 

Zahl der Dertreter und Führer deutschen Geistes und deutscher Mirtschaft 

persönlich nahezutreten. Aber mein kurzes 

Abendliches Durchstreifen des Sta6dtchens lässt mich doch 

erstaunen. Da lese ich in den hell erleuchteten Hauptstrassen an Hunderten von 

Firmenschildern über Geschäften aller Gatung deutsche Namen, da grüssen in den 

dunkleren Gassen der alten Oberstadt heimosche Giebelund Erker an den Häusern, 

da stehe ich von der stattlichen und harmonisch gestalten Front des klubgebäudes 

der Gesellschaft „Harmonie-Lyra“, das in seinem stolzen Theaterraum mehreren 

Tausend Personen Raum gibt. Und der hilfsbeflissene Wirt meines Gasthauses 

erzählt freudigen Gesichts vom hochentwickelten Gemeideleben der Joinviller 

Bürger deutschen Stammes, von der freiwilligen deutschen Feuerwehr mit ihrem 

neuen übungsturm und Gerätehaus, vom krankenhaus der deutschen Diakonissen 

und ihrem unermüdlichen edlen Werke unter Deutschen und Nichtdeutschen, von 

der Schar der Dereine mit wohltätigen, wirtschaftlichen und geselligen Zwecken, 

die bei vielbesuchten fröhlichen Felten Alt und Jung zusammenrufen, von der 

„kolonie-Zeitung“ in Joinville, die als die älteste Zeitung Brasiliens zu gelten hat.

de três semanas, as três notícias telegráficas sobre meus passeios e meu paradeiro 
que eu enviei para minha esposa em Ponta Grossa, foram completamente inúteis, 
pois elas nunca chegaram. Assim, para o encerramento da minha passagem por 
Santa Catarina, bem como minha viagem sul brasileira, me restava somente o 
passeio aéreo de Joinville. Pois a não utilização das passagens já pagas resultou em 
que meus recursos financeiros foram drasticamente reduzidos, e uma crescente 
dificuldade aumentou: a complicação para arranjar dinheiro no caminho e a 
demora com a solicitação no departamento nacional de finanças competente.

*           *           *

Joinville e Blumenau desenvolveram uma nobre rivalidade, de ser 
o local modelo de trabalho e de formação alemã em Santa Catarina. Falta-me 
tempo, para contemplar e visitar pessoalmente e com folga, todos os testemunhos 
e monumentos do trabalho alemão aqui existente, me aproximar do número 
crescente de representantes e guias do espírito alemão e administração alemã. 
Mas meu curto passeio noturno pela cidadezinha me deixa mesmo admirado. 
Em centenas de placas de firmas, em casas comerciais, das bem iluminadas 
estradas principais, eu leio todo tipo de nomes alemães. Lá, nas travessas escuras 
da parte antiga e alta da cidade, cumeeiras e a sacada das casas lembram a pátria. 
Eis-me em frente à vistosa e harmoniosa configuração da fachada do prédio 
do clube da comunidade “Harmonie-Lyra”, que tem lugar para milhares de 
pessoas no seu imponente salão de teatro. E o solícito dono da minha hospedaria 
conta, com satisfação, da vida comunitária altamente desenvolvida de cidadãos 
joinvilenses descendentes de alemães, dos bombeiros voluntários com sua nova 
torre de treinamento e casa de equipamentos, do hospital da diaconia alemã 
e suas incansáveis e nobres obras entre alemães e não alemães, da porção de 
sociedades com finalidades beneficentes, comerciais e recreativas que reúnem 
velhos e novos nas mui visitadas e animadas festas, do “Kolonie-Zeitung” em 
Joinville, que é considerado como o jornal brasileiro mais antigo.  
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mArCAS DA ViDA NA horA DA morTE: iDENTiDADE E 
mEmóriA Por mEio DoS CEmiTérioS E SEuS ACErVoS

Elisiana Trilha Castro*1 

RESUMO

O presente artigo apresenta a estreita relação das comunidades teuto 
brasileiras e seus cemitérios. Como produto do momento derradeiro, 
muitos destes espaços ainda não são vistos como documentos e como bens 
culturais e contam com poucas ações de preservação. Mas, por meio de 
pesquisas e levantamentos, foram evidenciados importantes elementos 
desta relação identitária entre os imigrantes teutos e seus descendentes, com 
seus espaços de sepultamentos. Este artigo apresenta tais elementos para 
evidenciar a necessidade de lançar novos olhares sobre os acervos funerários.

Para muitos o cemitério é apenas o lugar do fim, da despedida, 
da tristeza e da saudade, e a possibilidade de pensar em um cemitério como 

* Graduada em História (UDESC), mestre em Arquitetura e Urbanismo (UFSC) e 
doutoranda em História (UFSC).

 Este artigo apresenta algumas das reflexões contidas na dissertação de mestrado: CAS-
TRO, Elisiana Trilha. Aqui também jaz um patrimônio: identidade, memória e preservação 
patrimonial a partir do tombamento de um cemitério (o caso do Cemitério do Imigrante 
de Joinville/SC, 1962-2008). Florianópolis, SC, 2008. 1 v. Dissertação (Mestrado) - Uni-
versidade Federal de Santa Catarina, Centro Tecnológico. Programa de Pós-graduação em 
Urbanismo, História e Arquitetura da Cidade. Atualmente a pesquisadora se dedica ao 
inventariamento de cemitérios e participar de três projetos: o levantamento detalhado do 
cemitério da comunidade de Santa Maria, município de Antonio Carlos (SC), o projeto 
de inventariamento dos cemitérios da região da Coxilha Rica, Lages (SC) e coordena o 
Grupo de Estudos Cemiteriais - Interditus, com sede em Blumenau (SC) que desempe-
nha atividades relacionadas com a preservação dos cemitérios em Santa Catarina e está 
inventariando cemitérios da cidade de Blumenau. Também coordenou em 2007/2008 o 
“Inventário de cemitérios de imigrantes alemães da região da Grande Florianópolis (SC)”. 
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tema de pesquisa pode soar como impróprio ou mesmo incômodo. Tal 
desconforto em muito se relaciona com o modo como tratamos a morte 
e aqueles que são tocados por ela nos dias atuais: com o isolamento e o 
silêncio constrangido que muitas vezes rouba a palavra quando estamos 
diante de alguém que perdeu um ente querido. 

Mas se pensarmos na longa história humana, sempre 
acompanhada pela morte, tais atitudes parecem não condizer com uma 
relação tão duradoura. A morte, sempre presente, já esteve bem mais 
próxima espacialmente ou arquitetonicamente e também por meio de 
seus ritos. A morte prematura, por constantes epidemias, os cemitérios no 
interior aglomerado das cidades, com velórios e cortejos no meio citadino, 
a preocupação com o lugar onde deveria ser enterrado formaram o pano de 
fundo da relação do homem com a morte por muitos séculos de história. 
Não que a morte não causasse temores e repulsas. Mas, talvez, nunca como 
antes ela se fez tão ausente da vida, por meio de cemitérios- jardins, de 
velórios isolados e do luto não partilhado. 

Neste cenário onde a morte é assunto non grato, o cemitério, 
seu lugar por excelência, também é hostilizado. Mas no meio de sua 
paisagem formada por cruzes, epitáfios e flores, também são encontradas 
possibilidades de pensar o homem e suas ações. Quando é dado ao cemitério 
o direito de pronunciar-se, do enredo de tantas memórias, surgem registros 
de história, memória e também de identidades.

É no cemitério que sobrevivemos de alguma forma. Na 
materialidade e imaterialidade das ações ali empreendidas, quando o local 
onde alguém está sepultado é sinalizado, deixamos marcadas de forma 
singular nossas representações, crenças e identidades. Ali, dentre outros, se 
estabelece o ato de rememorar, de impedir de alguma forma o esquecimento, 
pela celebração da memória em um processo de perda, de luto.

Em outra relação com o cemitério, estabelecida pela 

possibilidade de tê-lo como fonte, a história e a identidade daqueles 
que o construíram são evidenciadas. Assim ocorre com os cemitérios de 
comunidade teuto-brasileiras, especificadamente, em Santa Catarina. 
Em muitas cidades catarinenses formadas por imigrantes de origem 
germânica, como Blumenau, Joinville, São Bonifácio, Antônio Carlos, 
dentre outros presentes em diferentes regiões do Estado, o contato com 
tais sítios destacaram uma forte relação identitária entre tais comunidades 
e seus cemitérios. Muito influenciados pelos princípios do luteranismo, 
tanto os espaços de sepultamentos católicos1 como acatólicos, apresentam 
características materiais e imateriais procedentes desta confissão religiosa. 

Arquitetonicamente falando, a apresentação dos cemitérios 
teuto-brasileiros é distinta dos comumente conhecidos como convencionais 
ou secularizados2 no Brasil e se aproximam de uma tipologia cemiterial, 
conhecida por Beaux-Arts que influenciou a tipologia cemiterial na 
Alemanha, independente da confissão religiosa. Tais características 
arquitetônicas também são encontradas em cemitérios de origem inglesa, 
como o Cemitério inglês na Argentina, que também possui influência da 
religiosidade acatólica. Tais considerações reforçam a relação dos cemitérios 
com as crenças religiosas que acompanham os fiéis em diferentes fases da 
vida, e também na morte.

1 Cemitérios como o da localidade de Imbiras - Igreja do Bom Jesus de Iguape em águas 
Mornas (SC), o da localidade de Barra Clara - Igreja de São José, em Angelina (SC) e o 
da localidade de Maracujá - da Capela de São Francisco em Anitápolis (SC).

2 Entende-se por cemitérios públicos secularizados ou convencionais aqueles, em sua maio-
ria, surgidos no Brasil no século XIX e que se caracterizam pela presença de sepulta-
mentos realizados em construções funerárias, como túmulos ou mausoléus, podendo 
também aparecer na forma de cova simples, fora do espaço interno das igrejas. Também 
conhecido como a “céu aberto”, tradicionais, extramuros ou monumentais.
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Túmulos no Cemitério inglês em Buenos Aires (Argentina)
Fonte: Acervo pessoal da autora, 2008

O resultado desta aproximação, entre a religião protestante e a 
postura religiosa de teutos e, também de ingleses, acaba por formar espaços 
de sepultamentos onde imperam pouca monumentalidade e poucos santos, 
mausoléus e alegorias. Mas para compreender a forma como os luteranos 
materializam no cemitério, por meio das opções arquitetônicas e também de seus 
ritos fúnebres, suas crenças religiosas acerca da morte, o que foi determinante 
para a configuração formal de muitos cemitérios de localidades teuto-brasileiras 
em Santa Catarina, é preciso refletir sobre suas concepções religiosas.

Para a doutrina luterana, os vivos não podem interferir no 
destino dos seus falecidos. Atos e ritos durante o enterro e depois dele, não 
podem favorecer alguém que, durante sua vida, não agiu de acordo com as 
leis de Deus. A morte é vista como o fim de uma etapa definida por cada fiel, 
não cabendo depois da morte, ritos que possam mudar o que foi traçado por 
suas escolhas. Com isso, de acordo com a Confissão Luterana, só existem 
dois lugares para as almas após a morte: o Paraíso, onde repousam as almas 
dos justos junto a Deus e que, portanto, não precisam da intervenção dos 

vivos, e o Inferno, de onde as almas condenadas jamais podem sair, não 
havendo o Purgatório como lugar de passagem para os mortos.

Assim, a inexistência do Purgatório ou a ineficácia de qualquer 
ação pela salvação do morto, parece explicar, juntamente com suas 
recomendações de uma vida mais austera, a quase ausência de ornatos, 
santos ou outras esculturas ou da necessidade de investimentos desta ordem 
nos túmulos. Tais atitudes acabam por gerar um conjunto de sepultamentos 
formados, em sua grande maioria, por somente lápides, epitáfios e fotos.

Desta forma, pode-se afirmar que perde o sentido o 
investimento em ritos e cultos, o que acaba por criar uma despedida focada 
mais na família enlutada e em um sepultamento, sem grandes solenidades, 
e sem missas de sétimo dia, por exemplo, acontecendo somente um culto 
para pedir conforto à família enlutada.

Para o luterano, que não crê na possibilidade de interceder 
pelo falecido, os cultos do Dia de Finados e o uso de velas nos cemitérios, 
práticas comuns para os católicos, não fazem parte de sua postura funerária. 
O que não pode ser confundido com desprezo ou com uma relação, na qual 
o corpo ou morto não tem valor, mas da convicção de que o fiel está salvo 
por suas ações em vida ou pelo arrependimento sincero.

Tais atitudes, também encontradas dentre os calvinistas, 
parecem anular a eficácia creditada, por religiões como a católica, em ritos 
e cultos posteriores ao sepultamento em prol da alma do falecido. Também 
para os luteranos, que não crêem nos santos e proíbem imagens, o uso 
mesmo da imagem de Cristo na cruz crucificado em túmulos, igualmente 
não é bem-vinda, sendo recomendando somente a cruz sem Jesus. Aos 
luteranos é recomendado, não enfatizar o martírio, uma vez que, como 
afirma o pastor Luis Dirceu Wasserberg, membro da comunidade luterana 
de Florianópolis, ninguém sabe realmente como ele foi, e ele não está mais 
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na cruz, porque já ressuscitou (WASSERBERG, 2007). As imagens do 
Cemitério do Imigrante a seguir, apresentam parte desta concepção:

 Formatos tumulares do Cemitério 
do Imigrante Joinville (SC)

Fonte: Acervo pessoal da autora, 2008

Em estreita relação com suas crenças religiosas, o cemitério 
também se configura em um espaço onde outras relações estão presentes. 
Mais do que importantes registros culturais, a forma como são construídos 
os túmulos e a opção por diferentes formas de representar a memória do 
morto permitem, por meio de sua análise, conhecer o contexto ao qual 
pertencem. São análises que podem se basear em suas simbologias e opções 
estéticas, que vão desde grandes ornamentos até pequenas esculturas ou 
a completa ausência de quaisquer volumes no lugar onde foi colocado o 
corpo. 

Em uma comparação com a religião católica, é preciso salientar 
que os ritos e elementos funerários católicos e, principalmente sua arte 
funerária, devem representar, em grande medida, a preocupação com o 
destino do morto, um destino que pode ser mudado por meio de orações 
e outros atos de intercessão. A crença de que é possível interceder pela 
alma, pela possibilidade dela estar no Purgatório, reforça a necessidade da 

realização de ritos por parte dos vivos para os seus mortos, já que a “[...] 
idéia de purgatório pressupunha, portanto, uma esfera de interação entre os 
mundos dos vivos e o dos mortos, na qual era possível para os vivos - mediante 
muito esforço - intervir no destino dos mortos” (VILAR, 1995, p. 96).

Tal crença na possibilidade da intercessão pelos mortos junto 
a Deus parece refletir nas representações estéticas e nas configurações 
dos cemitérios católicos. Estes geralmente apresentam grande número de 
imagens de santos, anjos e virgens, como um prolongamento destes ritos, 
marcados pela fé no poder dos ritos funerários, de mudar o status da alma 
dos que já partiram. 

Durante muitos anos, depois da criação dos primeiros 
cemitérios conhecidos como públicos ou secularizados, também pelo porte 
e pelos investimentos na sepultura, era possível reconhecer aqueles que 
tinham posses, e dentro do espaço cemiterial, o lugar onde eram sepultados, 
também dava status ao morto e à sua família. Philippe áries, em seu clássico 
“História da Morte no Ocidente”, apresenta as mudanças nas concepções 
acerca do espaço cemiterial e como, com a criação dos cemitérios públicos, 
as classes mais abastadas puderam expor sua posição por meio de uma 
refinada arquitetura que envolvia monumentalidade, ornamentação e 
investimentos de grande monta. 

A ligação do Estado à religião católica, que perdurou por anos 
depois do surgimento dos primeiros cemitérios públicos, mesmo diante da 
proibição dos sepultamentos nas igrejas, não determinou o fim do domínio 
religioso católico sobre este espaço: sua presença passou a ser vista também 
na arquitetura funerária dos cemitérios convencionais ou públicos (ARIÈS, 
2003).
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 Arquitetura monumental do Cemitério Central de Montevideo (Uruguai)
Fonte: Acervo pessoal da autora, 2008

Esta comparação apontou que os cemitérios podem se 
apresentar de diferentes formas, sendo influenciados de forma importante 
pelos preceitos religiosos e culturais. No caso dos cemitérios luteranos do 
século XIX até as primeiras décadas do XX, possuem uma estética formada, 
em grande medida, por um grande número de sepulturas horizontais e 
poucos mausoléus, com túmulos, geralmente, compostos por uma lápide 
(cabeceira) na parte superior do sepultamento, diferente dos cemitérios de 
influência católica, como mostra a imagem do cemitério do bairro da Velha 
em Blumenau. 

Cemitério do bairro da Velha, Blumenau (SC)
Fonte: Acervo pessoal da autora, 2010

Arquitetonicamente, os cemitérios protestantes, e, de uma 
forma geral, os cemitérios de origem germânica, diferenciam-se dos 
católicos por apresentarem uma paisagem mais uniforme e uma regularidade 
quanto ao formato de seus túmulos. Sem os santos, que não fazem parte 
dos referenciais religiosos dos luteranos, estes cemitérios costumam 
apresentar grande quantidade de túmulos compostos por pedra lapidar. São 
placas verticais com inscrição geralmente localizada na parte superior do 
sepultamento, podendo vir junto ao túmulo horizontalizado, como mostra 
a citação abaixo:

Os protestantes, uma vez que não praticavam sepultamentos 
em igrejas, tinha um espaço distribuído mais uniformemente, sem 
‘distinções’ aparentes entre os defuntos. Já no catolicismo, a variedade de 
espaços funerários oferecidos pressupunha a própria diferenciação entre os 
mortos ( PEREIRA, 2007, p. 38).

 Durante o levantamento para a realização do “Inventário de 
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cemitérios de imigrantes alemães Grande Florianópolis”3 foram encontradas 
cabeceiras de grande porte, que se destacavam das demais construções 
tumulares, em vários dos cemitérios visitados. Sendo a cabeceira, o 
elemento localizado na parte superior da sepultura, onde geralmente estão 
os dados sobre o morto, epitáfio e ornamentos, a presença constante destas 
grandes cabeceiras, indicou ser a mesma uma das características de tais 
espaços de sepultamentos teutos. Na ausência de mausoléus, por seu porte 
e ornamentação, foi possível identificá-las como um elemento de distinção 
arquitetônica no espaço cemiterial e foram denominadas de “cabeceiras 
proeminentes” durante a análise do acervo e das características destes 
cemitérios.

Ainda na descrição dos principais elementos da configuração 
dos cemitérios de comunidades teuto-brasileiras, podemos destacar que 
nestes cemitérios é comum encontrar lápides e epitáfios com inscrições em 
alemão, os quais além dos dados que dão identidade ao morto, costumam 
acrescentar a cidade natal destes imigrantes. Em caso de sepultamento 
feminino, é comum encontrar o sobrenome de solteira junto ao nome 
adquirido com o casamento, evidenciando ainda mais o testemunho 
histórico e o seu valor patrimonial. 

Nos cemitérios teutos do século XIX é possível perceber a 
preferência pela alvenaria e a utilização de poucos santos e anjos, além da 
opção por representações como cruzes. Esta tipologia, muitas vezes, faz 
com que eles sejam confundidos com um parque, ou um jardim, algo que 
dificilmente acontece com cemitérios convencionais, já que congregam à 
arquitetura de seus sepulturas árvores e vegetação em cume de morro. O 
uso de vegetação, principalmente plantas e flores, geralmente plantadas 

3 Este inventário foi publicado em livro intitulado: CASTRO, Elisiana Trilha. Hier ruht 
in Gott: inventário de cemitérios de imigrantes alemães da região da Grande Florianó-
polis. Blumenau (SC): Nova Letra, 2008.

sobre o túmulo, é também uma característica destes cemitérios. Sobre as 
características materiais deste cemitério, Alcídio Mafra de Souza fornece 
um panorama geral dos cemitérios protestantes:

Entre as representações funerárias mais comuns estão a 
cruz ou a pedra tumular com epitáfio, mas também pode-
mos encontrar representações como o ramo de palma e a 
âncora. Também é comum arte em ferro, com ornamen-
tações em forma de cruzes e corações. Apesar de alguns 
destes cemitérios possuírem representações e alegorias 
funerárias, é fato que apresentam poucas estátuas e, por-
tanto, uma paisagem mais uniforme formada muitas vezes 
por carreiras de pedras tumulares, formando um espaço de 
grande simplicidade, alinhando-se os túmulos em meio a 
velhas árvores, muitas das quais já centenárias, ao longo de 
recantos bem ajardinados (SOUZA, 1992, p. 88).

Na citação anterior, o autor destaca alguns elementos 
funerários característicos dos cemitérios protestantes, a palma e a âncora 
e outros símbolos decorativos como flores, corações e mãos-juntas. Tais 
ornamentos têm sua simbologia como foco de vários estudos, como na 
obra “Cemitérios do Rio Grande do Sul”, organizada pelo professor Harry 
Rodrigues Bellomo (2000). O ramo de palma e a âncora, na maior parte dos 
estudos sobre arquitetura funerária, têm significados ligados à religiosidade 
cristã e, podem ser relacionados, no caso da palma, à vitória, esperança e a 
entrada de Jesus em Jerusalém, e a âncora, à segurança e à fé que se firma 
em Cristo, dentre as muitas possibilidades de interpretação sobre a adoção 
e a presença destes símbolos na arquitetura tumular. 

Na questão da arte funerária é preciso considerar que a presença 
ou a escolha de determinados símbolos, ornamentos e formatos tumulares, 
além de envolver questões religiosas, envolve também questões estéticas e de 
gosto daqueles que o constroem, como também a disponibilidade de modelos 
e fornecedores e as condições financeiras para a aquisição destes elementos. 

Ainda sobre a paisagem dos cemitérios, Mirtes Timpanaro 
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(2006) apresenta as características de um tipo cemiterial que se assemelha aos 
cemitérios protestantes relacionados aos imigrantes alemães, os cemitérios 
norte-americanos. Sobre o cemitério Mount Auburn,  em Massachussets, ela 
destaca que nele “[...] nascia a tradição americana das sepulturas marcadas 
por pequenas cruzes ou estelas arredondadas com nomes e datas circulando 
por seus cemitérios” (TIMPANARO, 2006, p. 67). Estes cemitérios norte-
americanos, tal como os cemitérios protestantes, são diferentes da tradição 
francesa e da italiana de grande influência no Brasil, nos quais a natureza 
recuou e cedeu espaço à arte em seus túmulos. 

 Os ritos mais comuns nestes cemitérios são as flores e a 
ocorrência de poucas velas. Em muitos dos cemitérios de comunidades 
teutas também é encontrada a prática de cultivar jardins nos túmulos. 
Geralmente são covas simples com flores plantadas sobre o espaço do corpo 
sepulto. Uma prática que remete aos jardins também cultivados nas casas 
de muitas cidades de colonização germânica. 

Fora do Brasil cemitérios formados por comunidades teutas 
também apresentam configurações muito parecidas com as descritas acima. 
É o caso do cemitério alemão de Buenos Aires, que se destaca pela presença 
de um grande conjunto tumular formado apenas por lápides, com poucas 
alegorias. Outro elemento importante deste cemitério é a presença de 
vegetação incorporada ao sepultamento, cobrindo os túmulos e compondo 
o cenário. São elementos arquitetônicos, aqui já descritos, indicando que 
tais grupos incorporam em seus cemitérios, seus referenciais religiosos e 
culturais, apresentados nas imagens a seguir. A pesquisa de campo confirmou 
como os cemitérios, de forma significativa, configuram-se em elementos de 
expressão cultural destes imigrantes, que em diferentes partes do mundo, 
apresentaram basicamente as mesmas formas de representar suas crenças e 
atitudes diante da morte.

Vista do Cemitério Alemão em 
Buenos Aires (Argentina)

Fonte: Acervo pessoal da autora, 2008

Vegetação incorporada aos túmulos no 
Cemitério Alemão em Buenos Aires (Argentina)

Fonte: Acervo pessoal da autora, 2008

 Na realização do “Inventário de cemitérios de imigrantes 
alemães da região da Grande Florianópolis”, que visitou 104 cemitérios 
em 13 municípios, também ficou evidente a relação identitária das 
comunidades teuto-brasileiras com seus cemitérios. A partir da análise 
de seus acervos, 66 cemitérios tiveram destaque nesta relação e foram 
considerados representativos para as comunidades teuto-brasileiras. Eles 
apresentaram características em comum que identificavam estes locais com 
as referências culturais destas comunidades. Dentre elas, estão:

•	 lápides e epitáfios em alemão;
•	 cruzes de madeira e de ferro, que geralmente apresentam detalhamento 

artístico utilizadas como lápides e muitas com epitáfio;
•	 adoção de tons de azul em lápides e cabeceiras no mesmo tom, 

também utilizado na pintura de portas, janelas e casas;
•	 lápides com epitáfio ou não, em cerâmica;
•	 poucas imagens de santos e alegorias;
•	 apresentavam como ritos mais comuns, as flores em formas de 

coroas e ramos e flores plantadas sobre as sepulturas que pareciam 
remeter à prática de manter os jardins domésticos;

•	 sepultamentos ocorridos entre as últimas décadas do século XIX e 
as primeiras do XX;
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•	 dentre os epitáfios em alemão encontrados, as mensagens mais 
comuns são:

Hier ruht in Gott - Aqui descansa em Deus, Ruhe Sanft - 
Descanse em paz. Esses, juntamente com geb. que provém de geboren, que 
significa nascido, e ges. que vem de gestorben - que significa falecido; 

•	 adição do sobrenome de solteira na lápide, junto ao nome da sepultada;
•	 localização em sítios elevados;
•	 apresentavam um sentido de sepultamento mais recorrente, 

voltados em direção ao leste (nascente do sol). 
No caso da direção das sepulturas, tal como a construção das 

igrejas católicas, que também obedecia um sentido determinado, muitos 
cemitérios parecem seguir o sentido dos altares, voltando seus sepultamentos 
para o nascente, o leste ou oriente, de onde para as crenças presentes nos 
preceitos religiosos cristãos, Jesus Cristo retornará no Juízo Final. O estudo 
de Rubenilson Brazão Teixeira (2006) acrescenta que a “[...] orientação das 
igrejas no sentido leste-oeste, com o altar voltado para o sol nascente e 
a fachada para o poente, é uma tradição milenar que remonta ao início 
da era cristã [...]” (TEIXEIRA, 2006, p. 21). A relação entre a direção 
das igrejas, o sentido dos sepultamentos, e as crenças na nova vinda de 
Cristo, foi percebida por meio de diferentes estudos que indicaram que 
sepultar os mortos voltados para o ponto leste, pode representar a crença no 
Juízo Final, como um representativo do nascimento ou “renascimento” dos 
mortos, que pela crença cristã, ressuscitarão na volta de Cristo.

CONSIDERAçõES FINAIS

Dentre sepulturas e flores, os cemitérios podem apresentar 
mais do que a face de um momento que põe à prova muitas das crenças 

contemporâneas: a morte. Na morte também reafirmamos práticas 
culturais e são expostas posturas relacionadas com o grupo cultural ao 
qual pertencemos. Traços de religião, cultura e memória são encontrados 
também no modo como sepultamos e rememoramos um ente querido. 

Mas distanciado do cotidiano, os cemitérios e seus acervos sofrem 
com demérito de representar em tempos de beleza e juventude eternas, o lugar 
que nos avisa que ainda não sabemos como fazer para viver para sempre, apesar 
dos avanços tecnológicos e científicos, de corpos congelados, de concepções 
programadas. Esquecidos nas políticas de preservação patrimonial, os 
cemitérios são pouco, citados nos programas e projetos culturais e seguem 
sem contar com o olhar da grande maioria das instituições e pesquisadores. 

A proposta dos inventários que venho realizando, e que 
ajudaram a compor este estudo, é evidenciar a necessidade de ações voltadas 
a estes bens culturais. Contando com poucas ações, seu acervo frágil a 
céu aberto segue perdendo importantes registros. No caso dos cemitérios 
das comunidades teuto brasileiras, encontrados em muitos municípios 
catarinenses, os elementos aqui apontados como relacionados com sua 
postura religiosa e com suas práticas culturais também estão ameaçados, 
não só pelo tempo e intempéries, mas pelo olhar que não consegue perceber 
que, dentre as muitas cruzes que marcam o lugar do corpo sepultado, estão 
documentos de sua história. 
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Itália, como da região de Vêneto, formando segundo o padre Luigi Marzano 
(1985) um dos principais centros de imigrantes italianos do estado. 
Considerada uma das cidades de maior concentração de descendentes de 
imigrantes italianos de Santa Catarina, possui festas anuais que remetem 
à cultura italiana, principalmente a Festa do Vinho, que é um evento que 
promove um processo de construção da identidade italiana na cidade desde 
os anos de 1984, até os dias de hoje, como mostra a historiadora Ana 
Carolina da Silva (2006).

Aspectos da imigração italiana podem ser observados e 
percebidos em diversas práticas e costumes do dia-a-dia, como, por 
exemplo, na alimentação, na música, nas danças, nas festividades e de 
modo acentuado na religiosidade – o catolicismo - “exportado”, em grande 
medida, da Itália pelos imigrantes e ensinado aos descendentes, como se vê, 
por exemplo, através da oração diária do terço. 

Segundo Luis Fernando Beneduzi (2008), os imigrantes 
italianos que chegaram ao sul do Brasil no final do século XIX trouxeram 
consigo um catolicismo fervoroso, que podia/pode ser observado através 
“[...] dos sacramentos, a participação masculina no mundo religioso, o lugar 
primeiro da capela [...]” (BENEDUZI, 2008, p. 53). Assim, esse “apego” e 
devoção pela Igreja Católica já era presente muitas vezes desde a infância ou 
juventude na “terra natal”, como se observa entre os trentinos, que no “[...] 
aspecto moral, eram fortemente tangenciadas pelos mandamentos da Igreja 
Católica, através de seus bispos e curas [...]”, como menciona Marilda da 
Silva (2001, p. 20). 

Parte dos imigrantes que chegaram a Urussanga, provinham 
de regiões italianas onde os membros da Igreja exerciam grande autoridade. 
Principalmente na região norte da Itália, como entre a sociedade trentina, 
a Igreja Católica era a autoridade, como se percebe através do jornal de 
Trento, que era “[...] controlado pelo arcebispo” (SILVA, 2001, p. 20). 

Artigo

SoAm oS SiNoS DA morTE: oS riToS fuNErárioS No 
muNiCíPio DE uruSSANgA (SC) No DECorrEr Do 

SéCuLo XX

Julia Massucheti Tomasi*1

RESUMO
Este artigo objetiva descrever os diversos rituais fúnebres praticados entre 
os imigrantes italianos católicos e seus descendentes no município de 
Urussanga (SC) durante o século XX. Iniciados antes mesmo da morte, 
com os rituais antecedentes da morte, como deixar o caixão pronto ou 
a mortalha guardada dentro do baú; perpassando as práticas logo após a 
morte (como a preparação do corpo do defunto, as práticas do velório, o 
cortejo, a encomendação e o enterro), como também posteriores ao enterro 
(dias, meses, anos ou décadas após o ato de sepultar), expõem-se esses vários 
ritos relacionados com a morte e com os mortos.

O município de Urussanga, que localiza-se no sul do estado de 
Santa Catarina, a 185 Km da capital Florianópolis, foi fundado em 26 de 
maio de 1878, por imigrantes italianos vindos principalmente do Norte da 

* Graduada em História (UDESC). Este artigo é uma síntese do trabalho de conclusão 
de curso: TOMASI, Julia Massucheti. Morte à italiana: os ritos funerários no municí-
pio de Urussanga (SC) no decorrer do século XX. 2010. 120 p. Monografia (Graduação 
em História) – Centro de Ciências Humanas e da Educação, Universidade do Estado 
de Santa Catarina, Florianópolis, 2010. A pesquisadora participa de três projetos de 
inventariamento de cemitérios no estado de Santa Catarina: o levantamento detalhado 
do cemitério da comunidade de Santa Maria, município de Antonio Carlos (SC), o 
projeto de inventariamento dos cemitérios da região da Coxilha Rica, Lages (SC) e o 
projeto de inventariamento dos cemitérios da Vila Itoupava, no município de Blume-
nau (SC). É membro da ABEC (Associação Brasileira de Estudos Cemiteriais) e do 
Interditus - Grupo de Estudos Cemiteriais de Santa Catarina, com sede em Blumenau 
(SC). 
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Com efeito, os imigrantes italianos trouxeram consigo uma 
religiosidade viva, caracterizada pelas “práticas caseiras” como a oração do 
rosário, a vivência comunitária religiosa e as ladainhas de Nossa Senhora 
(BENEDUZI, 2008, p. 52). Elaborando uma religiosidade distinta das já 
existentes no Brasil, introduziram um catolicismo “[...] romanizado, mas 
não menos sincrético, apenas composto por um sincretismo diferente, não 
ibérico, mas itálico” (BENEDUZI, 2008, p. 60). Inicia-se então, segundo 
José Rios, uma diferenciação na “religião tradicional”, ou seja, no catolicismo. 
As regiões norte e nordeste brasileiras permanecem representando “[...] o 
núcleo de religião tradicional, luso-brasileira, enquanto nas províncias do 
Sul, pela cunha de imigração, penetram [...] uma religiosidade comunitária, 
de classe média, sem nenhum vínculo com a estrutura social da casa-grande, 
[...]” (RIOS, 1994, p. 32). 

O padre era considerado pelas comunidades italianas um 
“santo” e entre os vênetos, era atribuído a ele, inclusive “[...] poderes quase 
sobrenaturais. A sua relação com a comunidade era marcada por um forte 
paternalismo e todas as decisões eram tomadas de acordo com sua vontade” 
(BENEDUZI, 2008, p. 102-103). E na cidade de Urussanga, o padre era 
uma das pessoas mais importantes nas práticas dos rituais de morte no 
decorrer do século XX. Desde a extrema-unção, sua presença, segundo 
Aquiles De Pellegrin (2010) era fundamental para que a alma do falecido 
fosse em paz. Também eram essenciais na celebração da encomendação e 
em alguns casos acompanhavam o ato do sepultamento. 

Além da influência dos padres nos rituais fúnebres, a Igreja Católica 
durante mais de meio século controlava o cemitério, intervinha nos ritos de 
morte e, em grande medida, interferia na vida social dos urussanguenses.

Nota-se então que o catolicismo na cidade de Urussanga 
influenciava muitas das práticas dos ritos funerários do decorrer do século 
XX. Alguns rituais bastante atípicos e particulares da cidade, como fabricar 

seu próprio caixão e deixá-lo guardado embaixo da cama, e as missas noturnas 
realizadas dentro do cemitério municipal no dia de todos os santos e finados 
são alguns dos exemplos. Outros rituais fúnebres praticados na cidade são 
bastante comuns em diversas regiões do Brasil, como, por exemplo, deixar 
guardada a roupa que se quer ser enterrado e o velório feito em casa.

1 MORTALHA NO BAú, CAIXÃO EMBAIXO DA CAMA E COVA 
PRONTA A ESPERA DA MORTE: OS ANTECEDENTES DA 
MORTE

Deixar guardada a roupa com que quer ser enterrado, dentro 
do baú ou no guarda-roupa, é um costume bastante antigo e está presente 
até os dias de hoje na cidade. Quando a pessoa chegava a uma idade mais 
avançada, ou quando encontrava-se adoentada, muitas vezes já deixava 
uma peça de roupa que estava em bom estado, guardada para o dia de 
seu sepultamento. Dentre alguns exemplos de vestimenta fúnebre está uma 
bastante peculiar, pouco comum, mas existente nos relatos - o vestido de 
casamento-, utilizado no sepultando de mulheres noivas, recém casadas e 
até mesmo das casadas há décadas. Assim, algumas mulheres deixavam seu 
vestido de noiva, o véu e a grinalda, passados meses ou décadas do seu 
casamento, guardados para este fim.

A vestimenta não era a única preocupação dos imigrantes 
com o dia de sua morte. Além das roupas, o caixão foi em alguns casos 
uma das inquietações. Aquiles De Pellegrin (2010) recorda que alguns dos 
imigrantes vindos da Europa faziam seus próprios caixões, com a melhor 
madeira que existia na região, “puro cedro”, de modo que ao fabricarem seu 
caixão, deitavam dentro, medindo-se para certificarem-se de que ficariam 
bem confortáveis no dia de sua morte. Depois de pronto, o caixão ficava 
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guardado debaixo de cama, e lá permanecia até o dia de seu sepultamento, 
conforme ocorreu, por exemplo, com os italianos “[...] Giacomo de Césaro, 
pai do Chico de Césaro, (...) Luigi Savi Mondo, e se não me engano também 
foi um Borttoluzzi e um Búrigo, em Rancho dos Bugres” (PELLEGRIN, 
2010).

Deixar a cova, o túmulo ou atualmente a capela1 prontos, é 
outro exemplo da preocupação das pessoas com sua morte, porém uma 
preocupação mais recente, como pode-se perceber no relato do sepultador 
do Cemitério Municipal Nossa Senhora da Conceição, Vitalino Biz (2010). 
Ele descreve ser raro, durante o século XX, o indivíduo ou família deixar 
túmulo ou cova de reserva, sendo feitos, em boa parte dos casos, na hora 
do sepultamento. Nota-se uma mudança a partir do final desse século, 
visto que muitas famílias passaram a deixar construídos um túmulo ou 
uma gaveta da capela como reserva, de modo que “[...] se morre dois num 
dia, se morre num dia de chuva então sempre tem dois túmulos de reserva. 
Eu sempre digo pro pessoal, ninguém fica na rua, lá tem lugar reservado” 
(BIZ, 2010). 

Atualmente, além do espaço de sepultamento, outras 
preocupações e recomendações dos idosos ou adoentados são bastante 
frequentes, a exemplo do velório. Para esse momento, muitos são os pedidos 
e as exigências das pessoas, como tocar uma determinada música, recitar 
um poema ou colocar determinadas flores e velas. 

Entretanto, deve-se perceber que esses ritos antecedentes da 
morte eram e são presentes, principalmente, entre as pessoas mais idosas ou 
adoentadas, não sendo comuns entre os jovens e em casos de mortes trágicas, 

1 Forma como os moradores da cidade de Urussanga referem-se a uma tipologia de sepul-
tura, que caracteriza-se por ter formato de uma casa (algumas com janelas, bancos para 
sentar e altar com fotos dos falecidos). Em outras regiões do estado de Santa Catarina 
as capelas também são conhecidas como mausoléu.  

sem pronunciamento e preparação (REIS, 1991, p. 74). Muitos dos idosos 
já se “preparavam” para o dia de sua morte, ou seja, estão mais próximos da 
“[...] idéia da ‘boa morte’ que não chega de improviso [...] o sujeito repetiu 
várias ações, envelheceu, participou de várias mortes de parentes, de amigos 
e ‘acostumou-se’ com a idéia da inelutável transcendência (REZENDE, 
1996. p. 45).

Presente entre essas pessoas, os ritos antecedentes da morte em 
Urussanga são comuns desde a chegada dos imigrantes nas últimas décadas 
do século XIX, como se viu com a fabricação de seus próprios caixões, 
persistindo até os dias de hoje, como também através da preocupação com 
o espaço de sepultamento, deixando construído túmulos, cova ou gaveta.

2 SOAM OS SINOS! AVISO AO SERRALHEIRO E MOMENTO DE 
FARTA ALIMENTAçÃO: Os ritOs de mOrte lOgO após O 
falecimentO

Após a morte, muitos rituais iniciavam, sendo o primeiro deles 
a preparação do corpo do falecido. Durante décadas, o primeiro passo após 
a morte era chamar seu Adão Bettiol, que exerceu a profissão de capelão 
do cemitério por cinquenta e cinco anos, deixando de praticá-la no fim 
de 2009, visto sua idade e estado de saúde delicado. Este traz na memória 
a preparação na década de 1950 do corpo de Celin Maestrelli, o primeiro 
defunto que preparou: “Arrumei, dei banho, preparei no caixão, eu até não 
sabia a data [...] E daquele dia em diante eu comecei. É de noite e de dia, 
vem me chamar. Ia, dava banho, trocava, arrumava” (BETTIOL, 2010) 

Depois de lavar e limpar o corpo do defunto colocava-se a 
roupa que era escolhida pelo morto (conforme descrito anteriormente), 
ou pela família. A vestimenta fúnebre, também chamada de mortalha, 
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era diferenciada conforme a idade e sexo do falecido. Caso morresse uma 
criança ou jovens solteiros, a vestimenta e o forro do caixão eram brancos, 
fazendo alusão, segundo Maria Aparecida João (2010), à pureza e virgindade 
(como pode-se ver nas figuras 1 e 2). Depois de casados, a vestimenta 
passa a mudar tanto para homens, quanto para mulheres. A vestimenta do 
homem casado era escura, principalmente a cor preta, ou a cinza. Já para as 
mulheres casadas, parte dos relatos faz referência à vestimenta preta, porém 
existia uma exceção, que era o vestido de noiva, como já mencionado, 
sendo branco.

Figura 1 – Foto fúnebre do primeiro filho 
de Edith Vicença Souza Massucheti que 
morreu em 1944, nos primeiros dias de 

vida
Fonte: Acervo pessoal da autora, 2009

Figura 2 - Foto fúnebre do sepultamento 
de Antonio Rosso na década de 1950 na 

cidade de Urussanga. Percebe-se ao fundo 
o túmulo de alvenaria pronto e aberto, 

onde provavelmente foi enterrado
Fonte: Acervo pessoal de Nilton Rosso, 

década de 1950

Muitas vezes, quando os familiares iam chamar seu Adão 
Bettiol para fazer a preparação do corpo do morto ou procurar o serviço das 
funerárias a partir da segunda metade do século XX, muitos já se dirigiam 
à igreja ou casa paroquial para avisar a comunidade sobre o falecimento. 
Nesse momento “entra em cena” o toque dos sinos.

O sino da morte podia e pode ainda nos dias de hoje ser tocado 
das sete da manhã até minutos antes das seis da tarde. Os toques dos sinos 
da morte modificam conforme o sexo e a idade do falecido. Quando é um 
homem adulto, são dados três sinais; para as mulheres adultas, são dados 
dois sinais, e quando morre uma criança, é tocado o sino pequeno (pouco 
batido nos dias de hoje). 

Depois de o corpo estar pronto (lavado e vestido), e da 
comunidade ter sido avisada através dos sinos, como também dos parentes 
que iam a cavalo avisar os habitantes da cidade e atualmente através da 
mídia falada (rádio), a família e os vizinhos participavam do velório. Muitos 
eram os preparativos e obrigações para com o momento do velório, que era 
feito em casa. Antigamente, o corpo que ficava 24 horas para ser sepultado, 
possuía um velório longo, “regrado” de muitas visitas, oração de terços, 
alimentação e confecção de coroas de flores artificiais.

Dentre os costumes presentes no momento do velório está o de 
deixar o caixão aberto e a porta do local onde o corpo se encontra também 
sempre aberta: “[...] a porta sempre fica aberta, desde criança eu sempre 
ouvi isso. Não pode fechar a porta” (JOÃO, 2010). E o corpo, segundo 
João Trento (2010), jamais poderia permanecer sozinho, estando sempre 
junto uma pessoa para acompanhar, além da posição dos pés do falecido, 
sempre virado para a porta, nunca ao contrário, para que na hora de sair 
com o caixão as pernas estivessem viradas para frente, como se o morto fosse 
caminhando. Manter o silêncio durante todo o velório também é bastante 
mencionado nas entrevistas, visto o respeito com a família e o morto que 
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estava sendo velado, sendo quebrado tal silêncio apenas pela oração do 
terço, visto que o rosário era de grande importância para esse ritual. 

Outra característica bastante marcante e peculiar dos velórios em 
parte do século XX era a alimentação, servida às pessoas que frequentavam o 
velório, tanto no café, como no almoço e na janta. Aquiles de Pellegrin, que 
possui 88 anos, lembra que nos velórios eram colocados à mesa alimentos 
com bastante fartura e variedade, comparando a alimentação servida no 
velório, com as de um casamento do período: 

Ah, eram assim, terços e mais terços, e antes, vão supor, se 
o enterro fosse às duas horas da tarde, se fosse de manhã, 
era aquelas mesadas, todos que iam ao enterro garantiam o 
café. E se fosse depois do meio dia o almoço. Tudo, comida 
pra setenta, oitenta, noventa pessoas. Já tinha um enterro 
pronto mesmo, pra ganhar o dia. Comida, era polenta, 
era queijo, era galinha ensopada, era carne, macarrão, era 
risoto, verdura, vão supor, salame frito, queijo, enfim, era 
quase um casamento, né risos. Justamente, os convidados 
que viessem pro enterro ganhava comida (PELLEGRIN, 
2010).

E durante o tempo que acontecia o velório, mulheres tanto 
da família, como vizinhas e amigas, possuíam funções pré-determinadas. 
Além de ajudarem a rezar o terço, ficavam no cômodo onde ocorria o 
velório, produzindo coroas de flores artificiais de papel crepon, muitas delas 
coloridas e com corações, para serem colocadas na sepultura, após o enterro.

Tirar foto das pessoas dentro do caixão é outra prática que 
existe desde as primeiras décadas do século XX, e acontece até os dias 
de hoje. As fotos fúnebres eram tiradas ainda na casa do defunto (tanto 
de crianças, como de mulheres e homens mais velhos), no momento do 
velório, ou dentro do cemitério, antes do sepultamento, como observa-se 
na figura 3.

Figura 3 - Funeral de uma criança no momento antecedente ao sepultamento, já 
dentro do cemitério. Percebe-se outras duas crianças, uma delas segurando a cruz. 

Provavelmente essas crianças participaram do cortejo, carregando o caixão. Segundo João 
Trento, esse funeral ocorreu no ano de 1949
Fonte: Acervo pessoal de João Trento, 2010

3 “MISSA DE REQUIEM, MISERERE E DE PROFUNDIA”: O 
CORTEJO FúNEBRE E OS RITOS REALIZADOS NA IGREJA E 
NO CEMITÉRIO

Após o velório, tinha início o cortejo fúnebre da casa do morto 
até a igreja. Este era feito todo a pé, com o defunto levado de carro de boi, 
carroça ou nas mãos, onde os vizinhos e familiares do falecido iam rezando 
o terço. Na procissão, a cruz feita quase sempre de madeira, era levada 
na frente do cortejo por alguém da família, sendo que nas procissões de 
morte de mulheres, era uma mulher que carregava; quando era um homem 
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que morria, era outro homem, também da família, quem levava a cruz, 
ocorrendo o mesmo procedimento com as crianças. Quando o cortejo 
chegava na frente da igreja, o caixão era levado nos braços até o seu altar. 

Figura 4 - Cortejo fúnebre na cidade de Urussanga na metade do século XX
Fonte: Acervo do Jornal Vanguarda, 2010

No momento da encomendação ou da missa de corpo presente, 
o caixão era acomodado em cima do esquife, que era uma base pronta 
com duas tábuas que suportavam o ataúde, que ficava próximo ao altar da 
igreja. Abaixo do caixão ia o cadafalso, pano preto com imagens brancas de 
caveiras. Depois de arrumado o espaço do morto, com o esquife, caixão e 
cadafalso, o padre iniciava a encomendação.

A encomendação (celebração mais comum que a missa do corpo 
presente durante o século XX), segundo Adão Bettiol (2010), acontecia 
durante aproximadamente uma hora e meia, e era repleta de orações, como 
de alguns salmos (em especial o 50 e 129), os ofícios e cânticos.

Depois de o corpo ter sido encomendado através das bênçãos 
do padre, os rituais de sepultamento iniciavam. O corpo era levado da 
igreja até o cemitério, que ficava durante o século XX quase sempre atrás 
ou ao lado da igreja. Após a cova estar pronta, algumas vezes o padre 
acompanhava o enterro, benzendo a sepultura. Em um último adeus, os 
familiares deitavam o caixão dentro da cova, enquanto o coveiro começava 
a jogar a terra sobre a sepultura. E assim terminavam os rituais do enterro.

4 “À HORA DA ‘CAFEZADA’” PARA OS CANTORES DA IGREJA: 
AS MISSAS EM HOMENAGEM AO MORTO, AS NOVENAS NA 
CASA DO DEFUNTO, E O LUTO NA VESTIMENTA E NOS 
HáBITOS DO DIA-A-DIA

Após o enterro, iniciam outros rituais, como a novena durante 
nove dias a partir do dia de falecimento, feita na casa do morto; as missas 
durante semanas, meses ou anos em homenagem ao morto; a visitação ao 
campo-santo e o dia de finados. 

A missa de sétimo dia era a primeira a ser realizada em 
interseção ao morto, visto a inexistência durante mais de meio século da 
missa de corpo presente, sendo feita apenas a encomendação. Nessa missa 
após os sete dias de morte, o papel dos cantores da igreja era fundamental. 
Além de cantarem na prática de encomendação, também estavam presentes 
na celebração do sétimo dia. A partir dos cânticos e orações do livro do 
Ofício de Morte (Officio dei morti), cantavam os salmos como o Miserere 
e o De Produndia, ou o salmo conforme orientado para o “aniversário” de 
morte de sétimo dia.

Os parentes do morto tinham que pagar para os cantores da 
igreja pelo dia da encomendação e da missa de sétimo dia, sendo que a forma 
de pagamento mais comum no decorrer do século XX era a “cafezada” dada 
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após a celebração de sétimo dia. Assim, em vez de pagar em dinheiro “[...] 
os da família tinham que dar uma cafezada pra eles, pagavam uma cafezada, 
era aquele costume” (BIZ, 2010). 

A missa após sete dias de falecimento, maciçamente presente 
entre os católicos praticantes da cidade, era avisada com antecedência para 
a comunidade e familiares, muitas vezes já informado no momento da 
encomendação o horário da celebração dali a uma semana. 

Uma característica da missa de sétimo dia, mas não comum 
a todas as celebrações, é a entrega das lembrancinhas, também chamada 
de cartão de recordação. Nesse cartão o conteúdo é bastante diversificado, 
possuindo informações como, por exemplo, nome completo do ente, data 
de nascimento e morte, foto do falecido, frases que “sintetizem” o que o 
morto foi em vida, poesias, fragmentos bíblicos e imagens sacras (como de 
cristo, santos e anjos), como apresentado na figura 5. 

Figura 5 – Lembrancinha de morte de Murillo Fenilli, falecido no dia 12 de dezembro de 1975
Fonte: Acervo pessoal da autora, 2009

A missa de sétimo dia é um exemplo das celebrações realizadas 
em interseção aos mortos, como também a missa de um mês, de um ano 
de morte e aniversário de nascimento do falecido. No entanto, essas missas 
são encomendadas conforme a vontade e necessidade da família, sendo que 

para muitos católicos, a missa de sétimo dia é a única celebração existente 
após o falecimento. 

A missa de um ano acaba por fechar esse circuito de celebrações 
pós-morte, que inicia com a encomendação, ou a missa de corpo presente, 
sendo que para Marisete Teresinha Horochovski (2009, p. 11), dentre essas 
missas de pós-morte em homenagem ao falecido, a de sétimo dia, de um 
mês e de um ano são as “fundamentais”. 

No entanto, as orações ao morto não se restringem às missas 
nas datas especiais. As novenas rezadas na casa do falecido durante nove 
dias a partir do dia de morte são bastante comuns. Essas novenas, presentes 
no decorrer do século XX, e ainda nos dias de hoje, são marcadas em um 
determinado horário durante os nove dias, sendo rezado um terço por dia. 

Alem dessas orações, o luto também se faz presente. Na 
vestimenta e nos hábitos diários, o luto é manifestado pelos amigos e 
principalmente familiares mais próximos, como mulheres, maridos, 
filhos, mães, pais ou irmãos. O luto representado na vestimenta, nas 
décadas passadas, dependia do costume e do grau de parentesco de cada 
pessoa, sendo que algumas delas nunca tiravam o luto. A dor da perda era 
demonstrada através da vestimenta preta, ou seja, era uma forma de levar 
a tristeza visualmente: “Pra provar que está com a dor, normalmente é a 
mulher, eu acho que levam mais essa questão do luto, a mulher” (JOÃO, 
2010).

Conforme menciona a pesquisadora Marisete Hoffmann, o luto 
durante um ano era uma obrigação social, forma de reverenciar o falecido, 
manifestando-se publicamente, em especial através das roupas pretas, como 
também na “[...] postura discreta na esfera pública, o “recolhimento” social, 
evitando festas e bailes, entre outros, eram práticas comuns que não só 
homenageavam o morto como demonstravam fidelidade à sua memória” 
(HOROCHOVSKI, 2009, p. 12).
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Na cidade de Urussanga o luto não era diferente, sendo 
manifestado não apenas nas roupas, como também nos hábitos do dia-a-dia 
e na vida social. Os familiares mais próximos não podiam ir ao baile, festas 
e comemorações, como a um aniversário: “[...] a questão de festa, quando 
a pessoa morria, ficava por um ano, não ia em baile, não ia em festa, nas 
comemorações, porque era uma falta de respeito com a pessoa que tinha 
morrido” (JOÃO, 2010).

5 FINADOS – DIA DE VISITAS AOS MORTOS, E ENCONTRO 
DOS VIVOS! O DIA DOS FINADOS EM URUSSANGA, E A 
VISITAçÃO E DEVOçÃO AO CAMPO SANTO E AOS MORTOS

O dia dos finados em Urussanga durante o século XX era uma 
data de visita ao cemitério. O túmulo, quando construído em alvenaria ou 
outro material, era lavado e pintado especialmente para o dia dos finados, 
como recorda Vitalino Biz (2010), sendo que muitas vezes a pessoa morria 
no início do ano, mas a pintura era aplicada apenas no final do mês de 
outubro ou no dia 1º de novembro. 

No dia dos finados, os familiares e amigos dos mortos visitavam 
o cemitério, levando consigo flores e velas para colocar na sepultura, fosse 
ela cova simples ou túmulo. Como recorda João Trento, com 97 anos, o dia 
de finados era guardado para ir ao cemitério “[...] nós guardava o dia, né. 
Nós guardava sabe o dia. Não era que nem hoje sabe, hoje é uma cidade lá 
dentro, né. O antigo era pequeno sim” (TRENTO, 2010). 

Os sinos dos finados eram tocados durante o século XX e ainda 
são nos dias de hoje, apenas por homens que se dispõem voluntariamente 
a auxiliar no bater dos sinos. Esses eram anteriormente repicados durante 
toda a madrugada, diferente da atualidade, batidos pouco mais de uma 
hora.

Além do toque dos sinos, outra característica do dia de todos 
os santos e finados em Urussanga, são as missas rezadas dentro do cemitério 
municipal, que ocorrem tanto de dia, como a noite. Essas missas, segundo 
Aquiles de Pellegrin (2010) tiveram início há mais de cinco décadas, logo 
após a inauguração do cemitério municipal (1952): “[...] a missa aqui no 
nosso cemitério foi depois do cemitério novo, que foi o Padre Agenor que 
começou. Depois de cinquenta e cinco pra cá, aonde começou a vim todo 
o povo [...]”.

O que mais chama atenção dessas missas é o horário noturno 
de duas delas. Durante todo o ano, visitar o cemitério à noite não é comum 
entre os moradores da cidade, mas a missa noturna nessa data é para a 
urussanguense Maria Aparecida João (2010) bastante comum, e não causa 
espanto, visto que existe, segundo ela, desde que nasceu. 

Incomum em outras regiões do estado de Santa Catarina, como 
também nos demais bairros de Urussanga, como Rio Maior e Belvedere, 
as missas noturnas dentro do cemitério municipal não causam medo ou 
surpresa em nenhum dos moradores entrevistados, visto que é uma prática 
que já faz parte de suas vidas, sendo para muitos urussanguenses uma 
celebração que sempre existiu.

Além da visitação no dia dos finados, outras datas também 
são bastante lembradas e visitadas pelos parentes e amigos. Aniversário 
de nascimento do morto, dia de morte, e datas comemorativas como dia 
dos pais e das mães são as mais visitadas. Dentre essas datas, segundo os 
entrevistados, o dia das mães é o de maior visitação, só perdendo para o dia 
de finados, vendo-se grande quantidade de flores e velas nas sepulturas do 
cemitério municipal. 

As segundas-feiras eram durante o século XX, e ainda são nos 
dias de hoje outra data bastante visitada. Durante nove segundas-feiras 
consecutivas de qualquer época do ano, faz-se uma novena no cemitério 
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para alcançar uma graça das almas caridosas do campo-santo. Realizadas 
por mulheres da comunidade, em especial as mais idosas, que vão tanto 
sozinhas, como em grupo, essas rezam um terço a cada segunda-feira, até 
completar nove semanas.

Enfim, variados foram os ritos de post-mortem praticados 
no decorrer do século XX, como a visitação intensa ao campo-santo no 
dia de finados, e as missas nas datas especiais rezadas em interseção ao 
falecido. Assim, a dor dos que ficavam acabava sendo expressa de diversas 
formas: nas orações feitas em casa, nas missas em homenagem ao morto, 
na vestimenta preta, no “recolhimento” dentro de casa ou nas flores e velas 
levadas à sepultura.

Pôde-se então perceber através desse artigo que variados 
foram os ritos funerários praticados no decorrer do século XX na cidade 
de Urussanga, perpassando desde os antecedentes da morte, até o ato de 
sepultar e o pós-morte, sendo alguns dos rituais bastante particulares.
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fAmíLiA TAfNEr 

Andrey José Taffner Fraga*1 
Maria Antonietta Bellato Tafner**

1 ORIGENS

Sobrenome de origem germânica, ligado à antiga palavra Tauf, 
que se refere a uma característica geográfica, no caso, abismo, despenhadeiro, 
ou caminho íngreme de montanha12. Tal sobrenome é muito difundido 
na região alpina, em países de língua alemã, como Alemanha, áustria e 
Suíça, sendo muito raro na Itália. Há outras formas do mesmo sobrenome: 
Taffner, Taufner, Daffner, Taferner, Taufer, Tauferer, Tauber, Tapfer.

No norte da Itália, mais especificamente na Província de 
Bolzano, de população majoritariamente alemã, encontram-se as variantes 
desse sobrenome de maneira bem difundida. No extremo norte dessa 
província existe uma região chamada Val di Tures (em alemão Tauferer 
Ahrntal). Pode-se perceber a semelhança com o sobrenome Tafner de hoje. 
Essa região era centralizada politicamente no Castel Tures (em alemão Burg 

* Andrey José Taffner Fraga é membro da diretoria do Circolo Trentino de Rio dos Ce-
dros e do Circolo Trentino di Blumenau; Presidente-Fundador do grupo jovem tren-
tino Tosarami, de Rio dos Cedros. Pesquisador da história e cultura trentina, possui 
artigos publicados nas revistas italianas Trentini nel Mondo (periódico da Associazione 
Trentini nel Mondo, Trento/Itália); Trentino Emigrazione (Trento/Itália) e LEM (revista 
do Istituto Culturale Mòcheno, Trento/Itália), bem como na Revista História Catarina 
(Lages/SC).

** Maria Antonietta Bellato Tafner (Trento – Itália) é pesquisadora da história da família 
Tafner, tendo publicado a coletânea I Tafner (Trento, 1995).

1  Tafner. Coletânea de Documentos e Fragmentos de História compilados por Antonieta 
Tafner – Cópias Numeradas. Trento (Itália), 1995, pg. 10.
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Taufers) e na dinastia dos Signori di Taufers (Herren von Taufers). O Castel 
Tures era o mais imponente e importante da região do Südtirol (Tirol 
Meridional), entretanto, sua dinastia extinguiu-se em 1340. 

Na primeira metade de 1200, os Príncipes-Bispos de Trento 
iniciaram campanhas de incentivo à emigração de alemães para colonizar 
áreas vazias do Trentino, entre essas o Valle dei Mocheni. Nessa ocasião, o 
primeiro membro da família Tafner (que ainda não portava esse nome) 
chegou ao Trentino.

2 O INíCIO DA FAMíLIA NO VAL DEI MOCHEnI (TRENTINO)

O Val dei Mocheni (Fersental, em alemão – Bersntol, em dialeto 
mocheno), até os dias de hoje é uma região do Trentino que preserva 
influências germânicas. Esse vale encontra-se na Alta Valsugana (região 
oriental do Trentino), e compreende as cidades (paesi) de Frassilongo, 
Fierozzo, Palù del Fèrsina e S. Orsola Terme. O vale começou a ter 
comunidades estáveis entre 1200 e 1300, quando começaram a chegar 
os primeiros colonizadores alemães, principalmente da Bavária e da 
Boemia. Inicialmente os pioneiros dedicaram-se à agricultura, mas depois 
começaram a explorar as ricas fontes de minério do vale, e a partir de então 
a emigração para esse local só aumentou.

A comunidade mochena sempre se caracterizou pela auto-
suficiência, o único contato com o resto da Região Trentina era realizado pelos 
comerciantes da cidade de Palù di Fèrsina, que periodicamente deixavam o 
vale para realizar negócios, depois retornavam. Por conta desse isolamento, 
o Vale manteve suas características alemãs, tornando-se, até os dias de hoje, 
uma ilha linguístico-cultural germânica em pleno território italiano.

A história da família Tafner, que veio para o Brasil, pode ser 

contada a partir desse momento. Os membros dessa família se instalaram, 
dentro do Val dei Mocheni, na localidade chamada Tovo (Tauf, em alemão), 
e foi a partir daí que surgiu o sobrenome, inicialmente grafado Taufner21. 
O sobrenome, nesse caso, servia para definir a localização da pessoa, como 
por exemplo, Antonio de Tauf, ou seja, Antonio que reside em Tovo (Tauf).  
A utilização de sobrenomes, naqueles tempos, era restrita a famílias nobres 
ou muito ricas, sendo que a população em geral só começou a utilizar 
sobrenomes por volta de 1500, por determinações legais emanadas do 
Concílio de Trento. Os primeiros registros do sobrenome, apurados pela 
pesquisadora Antonietta Tafner32são: 

•	 1406: Thomas que morou em Fierozzo;
•	 1491: Linhart (Leonardo) que habitou o Taufnerhof (Maso 

Taufneri, em italiano) de Roveda (que é um distrito de 
Frassilongo);

•	 1524: Antonius que morou em Roveda;
•	 1525: Lorenzo que morou em Roveda. 

O Taufnerhof – Maso Taufneri, em italiano – citado acima, 
é uma espécie de propriedade muito comum no Val dei Mocheni. Os 
camponeses que chegavam para habitar a região recebiam a posse (porém 
nunca a propriedade) de um terreno, sobre o qual construíam um maso, que 
nada mais era que um grande edifício rústico, onde ficavam abrigados os 
animais e utensílios campestres na parte inferior, e na superior os cômodos 
da casa. A família Taufner que havia recebido esse sobrenome por morar 
na localidade de Tauf, como já foi explicado acima, construiu um maso 
que recebeu seu nome, e que em italiano passou a ser Maso Taufneri43. Tal 

2 LORENZI, E. Toponomastica Mòchena. Trento: Prem. Star D´Arti Grafiche A. Scoto-
ni (Itália), 1930, pg70

3 . I Tafner. Coletânea de Documentos e Fragmentos de História compilados por Anto-
nieta Tafner  Cópias Numeradas. Trento (Itália), 1995, pg. 27-32

4 LORENZI, E. Toponomastica Mòchena. Trento: Prem. Star D´Arti Grafiche A. Scoto-
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construção existe até hoje em Roveda (distrito de Frassilongo), no Val dei 
Mocheni.

A vida em um maso e a agricultura de montanha são bastante 
particulares e extremamente difíceis. É necessário lembrar que o Val 
dei Mocheni se localiza a mais de 1000 metros de altitude, o que causa 
temperaturas frias, um período curto de verão e uma agricultura bastante 
restrita. Todos esses fatores delimitavam a vida de uma família em um maso. 
O chefe de família era sempre o pai, e com sua morte assumia o controle o 
filho mais velho. A família mantinha-se sempre unida pois ninguém nunca 
saia da propriedade, apenas as moças quando se casavam.

É importante notar que antes do Concílio de Trento, a família 
se mantinha unida, mas não utilizava o sobrenome, pois essa prática tinha 
sido extinta desde a queda do Império Romano, quando os povos bárbaros 
dominaram a Europa Ocidental. Naquela época utilizava-se apenas como 
referencia o parentesco ou o lugar de origem, como no caso dos Tafner, que 
utilizavam o lugar de origem (Tauf) para se identificar. Existem diversas 
famílias “Tafner” em terras germânicas, devido ao fato da palavra alemã 
Tauf (abismo) se referir a uma característica geográfica muito comum 
na região dos Alpes (sul da Alemanha, áustria e norte da Itália). A única 
razão de o sobrenome existir na Itália, é que os membros dessa família se 
transferiram para uma comunidade de língua germânica (Val dei Mocheni), 
e se situarem em um lugar que também tinha essa característica (Tauf).

Concluí-se que as diversas famílias “Tafner” existentes em 
países germânicos não possuem necessariamente laços sanguíneos com a 
família Tafner que veio ao Brasil, mas tem a mesma origem gramatical, ao 
se referirem a um acidente geográfico.

Por volta de 1700, toda região do Val dei Mocheni entra em crise. 

ni (Itália), 1930, pg. 68.

Existiam dois grupos de trabalhadores, os canopi, que eram os mineiros, e os 
roncadori, que eram os agricultores e pastores, classe a qual pertencia a família 
Taufner. A partir do ano citado o minério se extinguiu na região, e a madeira 
também, sendo que ambas as classes de trabalhadores ficaram desempregadas. 
Nesse período, sempre segundo Antonietta Tafner, registra-se apenas três pessoas 
no Maso Taufneri: Francesco, Giorgio e Michele, com seu primo Antonio. Por 
volta de 1716, Giorgio deixou o Vale à procura de melhores oportunidades. 
Termina assim a existência da família Taufner no Val dei Mocheni54.  

3 LONGA TRAJETóRIA DE MIGRAçÃO INTERNA NA 
PROVíNCIA TRENTINA

Giorgio fixa-se no bairro de Zell, pertencente a cidade de 
Cognola (TN, Itália). Contando 53 anos de vida contraiu matrimônio. 
Giorgio teve três filhos, do qual apenas um teve descendência; Antonio, 
nascido em 04.11.1719, se casou e teve quatro filhos mudando-se depois 
para Gardolo (TN, Itália). Dos filhos de Antonio, Giovanni Giorgio 
nascido em 14.11.1749 e Giovanni Andrea, nascido em 25.09.1751, 
tiveram descendência. Giovanni Giorgio se casa e depois se transfere para 
a cidade de Trento. Teve 10 filhos, e encontrou trabalho na cidade de 
Villazzano (TN, Itália). Giovanni Andrea casa-se em Gardolo (TN, Itália) 
e posteriormente também se transfere para Villazzano (TN, Itália), onde 
se casa pela segunda vez e tem sete filhos. Desses filhos, restou notícia 
de apenas um deles; Andrea Antonio. Certamente Andrea não teve uma 
infância tranqüila, pois justamente naquela época, por volta de 1796, 
Trento estava envolvida nas grandes guerras napoleônicas, que deixaram 

5 i Tafner. Coletânea de Documentos e Fragmentos de História compilados por 
Antonieta Tafner – Cópias Numeradas. Trento (Itália), 1995, pg. 49..
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uma onda de destruição, pobreza e diversas epidemias de doenças trazidas 
pelos soldados. Andrea sobreviveu a esse período negro da história trentina, 
e em 1812 casa-se, ainda em Villazzano com Marianna Ferrari com a qual 
teve dez filhos. Sempre em busca de trabalho, a família parte para a cidade 
de Mattarello (TN, Itália) aproximadamente em 183065.

É importante ressaltar que toda essa trajetória da família 
Tafner na Província de Trento era comum a quase todas as demais famílias 
trentinas, e se dava sempre devido à busca de trabalho e melhores condições 
de vida. Todas essas regiões ou povoados descritos nesse pequeno trecho 
eram independentes na época relatada, mas atualmente são apenas frazioni 
(espécie de distritos) da cidade de Trento.

4 CRISE NA PROVíNCIA TRENTINA E CONSEQUENTE 
IMIGRAçÃO EM MASSA

No século XIX a região Trentina (depois de séculos de 
autonomia, onde o poder, temporal e religioso se concentrava nas mãos dos 
chamados príncipes-bispos) pertencia ao Império Austro-Húngaro, que 
dominava toda região do Tirol, desde o Trentino até Innsbruck. A Região 
entra em crise durante o século XIX por uma série de motivos: as pragas 
da lavoura que dizimaram a produção de seda; a concentração de terras 
nas mãos dos senhores feudais; o pouco espaço de terreno produtivo; a 
decadência do comércio seguido de uma elevação geral das tarifas; a perda 
do livre comércio com as regiões do Vêneto e da Lombardia (pois essas 
regiões passaram a pertencer à Itália unificada em 1861 enquanto que o 
Trentino continuou com a áustria); as consequências calamitosas das 

6 i Tafner. Coletânea de Documentos e Fragmentos de História compilados por Anto-
nieta Tafner – Cópias Numeradas. Trento (Itália), 1995, pg. 108.

guerras napoleônicas; a epidemia de cólera nos anos de 1836 e 1855; o 
trágico ano de 1816, conhecido como o “ano sem verão”, ou o “ano da 
fome”, onde uma anomalia climática fez com que as temperaturas durante 
a primavera e verão europeu daquele ano despencassem, comprometendo 
as colheitas, deixando assim uma grande massa de camponeses famintos, e 
por fim, a destruição das lavouras de uva no ano de 1875,  ano em que se 
convencionou chamar como ano inicial da imigração em massa76.

Nesse período viviam em Mattarello (TN, Itália) os irmãos 
Andrea, Giovanni, Domenico e Giuseppe junto com as irmãs Catterina 
Teresia, Maria Teresa, Marianna, Domenica e Giuditta Lucia. Interessante 
notar que foi com o registro de nascimento de Giuditta Lucia que a família 
Taufner, por erro de cartório, perdeu a letra “u”, permanecendo até hoje 
Tafner. Giovanni casa-se com Cattarina Zamboni, no ano de 1843. Desse 
matrimonio nascem oito filhos. Aos 44 anos de idade, Giovanni morre, 
deixando a família em uma crise difícil de ser vencida. Com todos esses 
fatores, por volta de 1876, alguns de seus filhos decidem emigrar para a 
América. O primeiro a tomar a decisão foi Ângelo Marcelo, nascido em 
18/01/1849, que veio para Blumenau, sendo, portanto o patriarca de toda 
a família em Santa Catarina. Logo em seguida, seu irmão Augusto Agostino 
imigrou também para o Brasil e se estabeleceu em Amparo – São Paulo. 
Domenico Giovanni e Giovanni Antonio (irmãos de Angelo Marcelo) 
imigram também para o interior do Estado de São Paulo. Por fim, Maria 
Catterina (irmã de Angelo), Marianna e Giuditta Lucia (tias de Angelo), 
também imigram para o Brasil87.

Em Mattarello permaneceu apenas um dos irmãos: Lorenzo 

7 COLLANA DI MONAGRAFIE “LA PATRIA D´ORIGINE” - gli ultimi duecento 
anni. Trento: Casa Editrice Panorama (Itália), 1994, pg. 77-81.

8 i Tafner. Coletânea de Documentos e Fragmentos de História compilados por 
Antonieta Tafner – Cópias Numeradas. Trento (Itália), 1995, pg. 127-132.
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Giovanni.
Ângelo Marcello, assim como todos os seus irmãos, imigrou de 

forma ilegal, tentando dessa forma, não perder seus direitos como cidadão 
do império austríaco, isso porque o governo austríaco retirava a cidadania 
dos súditos que decidissem emigrar98. Apesar de ter saído ilegalmente, ou 
seja, sem documentação alguma, seu nome posteriormente foi excluído da 
relação de cidadãos do império.  

Ângelo aportou em Itajaí, seguindo para a Colônia Blumenau, 
instalando-se nas terras chamadas de Rio dos Cedros.

5 FAMíLIA TAFNER EM SANTA CATARINA

A história da família Tafner em Santa Catarina, especificamente 
no Vale do Itajaí, começa com a chegada de Ângelo Tafner que se instalou 
na comunidade de Santo Antônio, em Rio dos Cedros. Essa comunidade 
antigamente era denominada Mattarello, em homenagem a terra natal 
desses imigrantes109.

Ângelo Tafner falava o dialeto italiano-trentino e o alemão, e 
serviu de interprete ao Dr. Blumenau, para se comunicar com os demais 
imigrantes de língua italiana. [ É fato interessante na família Tafner a 
preservação dos dialetos alemão e italiano, devido ao fato da família ter 
origem italiana, mas em um espaço geográfico de concentração germânica, 
o que contribuiu para seu bilingüismo].

Como os demais pioneiros trentinos, os Tafner foram 
instalados na Pommernstrasse, a Estrada dos Pomeranos, nome dado 

9 Elenco degli emigrati del Comune di Matarello Dall´anno 1848 in poi. Trento (1848)
10 BONATTI, Pe. Mario; LENZI, Mauro. As Primeiras famílias Trentinas de rio dos 

Cedros. Indaial: Ed. Asselvi, 2006, pg. 59

devido a anterior colonização de alemães vindos da região da Pomerânia. 
Ângelo, nascido em Mattatarello – Trento/ áustria em 18 /01/1849, casou-
se em 21/10/1876 - Rio dos Cedros/SC, com Ângela Perini, nascida em 
Mattarello – Trento/áustria em 7/11/1853, filha de Francesco Perini e Lucia 
Ghirardi, também imigrantes de Mattarello. Tiveram os filhos Guglielmo, 
Melania, Maria e Giovanni. O primeiro lote de terra ocupado pela família 
Tafner foi o de número 5911

10. As terras nessa região de Rio dos Cedros 
eram muito acidentadas, mas bastante férteis. Isto rendeu bons frutos aos 
que trabalharam arduamente. A vida do casal pioneiro, como dos demais 
imigrantes, foi extremamente difícil, pois encontraram nada além do mato 
e da floresta fechada. 

Atualmente é possível encontrar membros da família Tafner 
em alguns municípios do Vale do Itajaí.  
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CoLégio NormAL SAgrADA fAmíLiA: 
o CoLégio DAS frEirAS

Ellen Crista da Silva*1

1969: FICA A INFÂNCIA E VIVE-SE A MOCIDADE NO GINáSIO

Março anunciava seus dias de outono e lá ia eu, novamente, 
a pé, no caminho da Loja das Linhas até o grande portão de ferro da 
entrada do Colégio. O Primário tinha ficado para trás e agora a expectativa 
era toda em torno do Ginásio. As filas para a entrada do dia já estavam 
acontecendo. E, de repente, eu estava agora entre as meninas “maiores”, 
observando as meninas do Primário, de um outro ângulo sobre aquele 
cimentado, enquanto fazíamos as filas e tomávamos distância. Observava as 
pequenas meninas que estavam frequentando o Colégio pela primeira vez, 
as que estavam fazendo parte do primeiro ano. Logo depois, via-se a fila 
das meninas do segundo ano: um pouco maiores, mas, de qualquer forma, 
menores que nós, meninas do Ginásio. Subimos as escadas como todas as 
outras, mas ao chegarmos no primeiro pavimento subimos mais um andar, 
pois as salas do Ginásio ficavam no segundo pavimento. Sim, éramos mais 
velhas, em nossa concepção de mocinhas éramos também ‘superioras’ às 
pequenas colegas do Primário e assim galgamos mais um andar no prédio. 
Conhecemos mais uma parte dos labirintos de sua construção: mais um 
enorme corredor conduzia a todas as salas de aula. E não apenas às salas de 
aula, mas também às salas especiais, ou seja, do laboratório de ciências, do 
laboratório de línguas, de trabalhos manuais, etc.

* Colaboradora da Revista Blumenau em Cadernos.

NOVIDADES NO GINáSIO

Não demorou para descobrirmos que nossas aulas eram 
anunciadas e iniciadas por um “sinal”, ou seja, uma campainha que tocava ao 
início de cada nova matéria. E nova matéria queria dizer um novo professor. 
Sim, no Ginásio não tínhamos mais um só professor, mas para cada  matéria 
havia  um novo professor. E tivemos contato, pela primeira vez, com uma 
grade de horários de matérias. Neste primeiro ano ginasial tivemos como 
professora de Português a Irmã Odete, pessoa de estatura baixa e um pouco 
gordinha. Usava óculos e tinha vindo há pouco tempo do Nordeste, de 
onde contava muitas histórias! Mas o que nos paralizava de verdade, nas 
suas aulas de português, eram os momentos em que puxava assunto sobre 
questões sexuais. Acho que ela percebia a necessidade de conhecimento 
que tínhamos sobre o assunto. E foi assim que, em muitas das suas aulas, 
fazia uma pausa para a língua portuguesa e nos ensinava sobre o corpo 
feminino, em especial sobre as miríades de funções, como por exemplo, 
menstruação e maternidade. Nesse momento não se ouvia um pio, nem 
sequer um bafejo de respiração na sala! Irmã Odete nos introduziu, lenta 
e carinhosamente, no mundo adulto e suas questões básicas relacionadas 
com sexo. Lembro de uma história que contou, quando ainda estava no 
Nordeste. Disse que conheceu por lá um menininho, de origem simples, 
pobre, mas muito arteiro! Era comum sua mãe queixar-se do pequeno e 
este queixar-se da mãe, achando-a muito severa. Querendo dar um fim 
nesta situação, Irmã Odete pegou o pequeno e sentou-o no seu colo. Assim 
acomodado, passou a explicar-lhe como sua mãe havia concebido-o, de 
como tinha carregado-o por todos os nove meses em seu ventre, de como seu 
corpo todo se modificara ante a gravidez e de como tinha sofrido para dar-
lhe a luz. Apesar de todos os desconfortos da gravidez, ficou imensamente 
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feliz ao recebê-lo em seus braços! E contou-lhe esta história, de tal maneira, 
que o menino passou a ser gratidão por sua mãe e não mais criticou-a.  

No segundo ano do Ginásio, em 1970, não tivemos mais 
a companhia de Irmã Odete nas aulas de português, pois estas foram 
direcionadas para Irmã Lurdes. De estatura um pouco mais alta, mas não 
muito, e um tanto quanto magrinha, Irmã Lurdes conduzia-nos muito 
pacientemente no estudo da língua materna. Tudo corria sempre muito 
bem nas aulas enquanto não era solicitado que escrevêssemos algum texto, 
alguma composição! Em geral as meninas não gostavam de escrever estes 
textos. E como se não bastasse procurarmos inspiração durante as aulas 
barulhentas pelos ti-ti-ti das colegas, ao final do processo eram escolhidas 
algumas para serem lidas lá na frente,  para toda a turma. Havia quem 
gostasse, mas havia também quem se envergonhasse muito!

Apesar disto, Irmã Lurdes tinha muita paciência e solicitava, 
constantemente, que leituras fossem realizadas, tanto em casa quanto em sala, 
de novo lá na frente. As mais tímidas enrubesciam a cada vez que se dirigiam 
para a frente da turma, enquanto as mais extrovertidas se divertiam e divertiam 
a turma com seu jeito descontraído ou com alguma gracinha que deixavam 
escapulir! Certa vez a Irmã Lurdes pediu que escolhêssemos um artigo, uma 
reportagem de alguma revista ou jornal e o preparássemos para apresentar em 
sala. Lembro do quanto as tímidas sofriam, pois não queriam se apresentar 
diante da turma. Mas ao final do processo todas realizaram sua parte. 

Doutra vez deveríamos escrever um poema. Me debrucei sobre 
meu rascunho e não parei enquanto não tinha terminado. Irmã Lurdes 
costumava passar pelas carteiras, enquanto estávamos trabalhando na 
elaboração de redações. E, para minha surpresa, naquele dia eu fui chamada 
para ler minha poesia, pois esta tinha lhe agradado. Este fora um momento 
de glória para mim, marcando uma época, uma data, pois me senti impelida 
a continuar me inspirando e escrevendo. Inclusive as colegas me pediam 

para escrever poemas para elas. E foi assim que, o que não conseguia se 
expressar em palavras faladas, acabou sendo expresso em palavras escritas. 
Obrigada, Irmã Lurdes!

Segue o poema:

Um ramo para Luisa

Se esvai a tarde crepuscular
na paz do sol

e dos caminhos...
-As caravanas passam
e hão de passar muito

a cansarem as longas estradas.
não existem flores...
Só árvores mortas.

-Os dias são entediados:
os homens passam...
e correm as nuvens

os caminhos nus ferem com  pedras 
os pés de uma mulher...

-Luísa passava como as aves,
a correr passava seus dias
em busca de uma flor...

Se cansou de passar
e parou, e morreu...

-As caravanas continuam,
lentas a passar

Ignoram a presença 
de Luísa no além...

Luísa que morreu à procura de uma flor...
-nada mais lhe resta:

nem um sorriso, nem um sol,
as aves ela não vê,

os cantos não lhes ouve,
Só um ramo sobre uma pedra...
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E as aulas de português do terceiro e do quarto ano ficaram a 
cargo do prof. José Capistrano, o professor Zéca. Levamos algum tempo 
para nos acostumarmos com ele, pois falava de um modo estranho e se 
vestia com roupas esquisitas. Mas aos poucos fomos conhecendo aquela 
pessoa tão diferente, principalmente porque também estava passando por 
um processo muito peculiar desta idade: a paixão! O prof. Zéca namorava 
uma moça da qual estava quase noivo, o que lhe motivava puxar algum 
assunto a respeito de namoro ou mesmo tecer apenas algum comentário. 
Eram estes momentos em que ficávamos todas atentas, pois queríamos 
saber tudo o que tinha para nos dizer! E não nos importávamos de atrasar 
um pouco o currículo de português. O português que esperasse! Por 
vezes algumas meninas, percebendo que não tocaria no assunto naquele 
dia, faziam alguma pergunta que então o obrigasse a falar. Ele não queria 
mais atrasar a matéria e se ria, sentindo-se obrigado a novamente abrir um 
parêntese na sua aula!  

NOVAS MATÉRIAS FAZEM PARTE DO GINáSIO

Acho que foi no primeiro ano que uma das professoras de 
Matemática foi a Sra. Maria Helena de Albuquerque. Uma das, porque ela 
veio substituir um outro professor, do qual não me recordo mais o nome. 
Esta professora era uma senhora muito elegante, era esposa de um militar, 
se não me engano. Ela vinha sempre vestida de maneira muito elegante, de 
cabelos sempre penteados e perfumada. Tínhamos especial admiração por 
ela. Era séria, sem, contudo ser severa e esboçava sempre um lindo sorriso. 
Era muito simpática. Assim aplacava, ao menos um pouco, a seriedade 
da matemática e nos deixava mais confortáveis diante daquela parafernália 
de números e incógnitas. Nosso livro companheiro nesta jornada pela 

Matemática chamava-se Matemática Moderna, cujo autor era Oswaldo 
Sangiorgi. 

No segundo ou no terceiro ano tivemos a Irmã Angélica 
como professora desta matéria, até o último ano do ginasial, ou seja, até 
1972. Uma pessoa muito enérgica, responsável e exigente – talvez assim se 
pudesse descrevê-la. Embora muitas meninas reclamassem do modo como 
ensinava, eu me saia bem nas provas e não tinha queixas. Soubemos, muitos 
anos mais tarde, que convalescia doente no Hospital Santa Isabel. Lembro 
que eu e mais uma colega fomos visitá-la, e esta foi a última vez que a vi. 
Soubemos depois que tinha falecido.

Bom, além de Matemática e Português, tínhamos também 
Religião, Trabalhos Manuais, Ciências com Irmã Veralba, Inglês com a prof. 
Liselotte Lepper, Educação Moral e Cívica, História, Geografia e Educação 
Física. As aulas de Educação Física continuavam sendo ministradas pela 
prof. Zonta, cujo nome era Aurizontina mas todos a chamavam pelo 
apelido de Zonta.

AS AULAS DE TRABALHOS MANUAIS

 As aulas do primeiro ginasial foram ministradas por Irmã 
Adiles e aconteciam duas vezes na semana. Para este primeiro ano tivemos 
de  comprar, de preferência na Loja das Linhas,  um pedaço de tecido 
chamado “itamine fino” e mais algumas meadas de linha ‘torçal’. Lembro de 
minha mãe e da Terezinha, nossa auxiliar na Loja, sugerirem cores de linhas 
para as ginasianas. Com o material em mãos, iniciamos o aprendizado de 
pontos de bordado, desde o mais simples aos mais elaborados: alinhavo, 
haste, cadeia, zigue-zague, môsca, aresta, rococó, português, etc. Fizemos 
primeiramente um modelo com todos os pontos e depois passamos a usá-
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los em bordados de toalhas riscadas. Mais tarde aprendemos o ponto cruz 
e, para este, elaboramos esquema de letras e números em um caderno 
quadriculado.

 No segundo ano ginasial as aulas ficaram aos cuidados de 
Irmã Nilsa, a qual nos ensinou  bordado em tecido xadrezado. Lembro 
de ter bordado um jogo americano completo, inclusive com bordas em 
crochê. E no terceiro ano foi Irmã Ludmila quem nos ensinou alguns 
pontos de crochê, os quais usamos para fazer o acabamento de um pano 
de pó por nós elaborado. Outra atividade com o crochê foi a confecção de 
um agulheiro. Além disso fizemos alguns artesanatos em madeira, como 
por exemplo um bloco de notas e um suporte para caixa de fósforo, ambos 
para serem utilizados na cozinha. Costuramos também um porta-sapatos e 
aprendemos a fazer o molde, cortar e costurar um par de chinelos de pano. 
Numa outra vez aprendemos a costurar uma almofada redonda e que levava 
um tipo de prega muito diferente. Estas almofadas eram confeccionadas em 
veludo.

HISTóRIA E GEOGRAFIA

Tivemos História e Geografia, com certeza, no primeiro e 
segundo ano do Ginásio. As aulas de História ficou a cargo da professora 
Clotilde Maria Longo, uma senhora com um pouco mais de idade, solteira, 
baixinha, magrinha e de cabelos bem pretos. Ela era também a coordenadora 
do Ginásio e era quem visitava as salas sempre que necessário, ou para 
chamar a atenção, ou ralhar com a turma, ou para anunciar algum evento 
ou fazer algum convite. Era muito brava e não media palavras pra chamar 
nossa atenção. Em sala, quando ensinava História, tinha uma frase que 
não cansava de repetir, ao chamar a atenção  das alunas, por considerá-las 

muito relapsas: “Vou dizer pra vocês, eu sou sincera...!” e seguia com o seu 
sermão. Brigava muito e passava muito sermão. Isto provocava as alunas e 
elas diziam que a professora era assim amarga porque não tinha casado! Era 
solteirona! E quando ela ficava sabendo destes comentários, enraivecia mais 
e brigava mais ainda em sala! Mas nossa teima não durou muito: poucos 
anos depois soubemos que havia noivado e mais algum tempo depois que 
tinha casado e mais tarde teve uma filha.  O livro que usávamos, História 
Geral, tratava basicamente dos povos primitivos: Egito, Grécia e Roma. Se 
não me engano o segundo volume tratava da História do Brasil. 

Já as aulas de Geografia foram ministradas pelo professor Fronza. 
Joaquim Floriano Fronza, se não me engano, era o nome dele. Para nós meninas, 
que até o Ginásio tínhamos tido aulas apenas com professores do sexo feminino, 
era estranho lidar com professores do sexo masculino. Mas professor Fronza já 
lecionava há vários anos no Colégio e sabia bem como lidar conosco. Em geral era 
paciente, alterando por vezes a voz, num tom rouco e forte, para pedir silêncio, pois 
matraqueávamos constantemente. E quando se irritava com a turma, chamava a 
“Santa Bárbara do Oeste Catarinense”... Para minha surpresa, muitos e muitos 
anos depois,  descobri que existe uma cidade chamada Santa Bárbara do Oeste, 
em São Paulo. Esta era a estratégia dele: em vez de dizer um palavrão, invocava a 
Santa!!! E nós acabávamos rindo com o jeito dele e nos aquietávamos. Por pouco 
tempo, mas nos aquietávamos. O livro utilizado era de Geografia Geral, cujo 
primeiro nome do autor era Renato (o sobrenome era russo, ou polonês, algo 
assim) e os assuntos giravam em torno da constituição da estrutura da Terra, as 
várias eras e os países com seus climas, densidade demográfica, vegetação, etc. 

EXPERIÊNCIAS EM CIÊNCIAS

Já no primeiro ano do Ginásio lidamos com experiências. 
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Estas foram apresentadas a nós por um livro pequeno, de capa vermelho 
escuro e em formato de caderno de desenho, ou seja, deitado: Introdução às 
Ciências.  Com ele debaixo dos braços nos dirigíamos a uma sala preparada 
para o Laboratório de Ciências e, sobre o grande balcão revestido de 
fórmica verde, prestávamos atenção nas orientações dadas por Irmã Veralba. 
Somente após suas explanações é que podíamos fazer nossas experiências. 
Aliás, tínhamos de fazê-las. E foi com Irmã Veralba e nosso livro de capa 
vermelho escuro que descobrimos porque uma bola de papel amassado sob 
um copo emborcado na água, não se molha. Descobrimos também porque 
o açúcar vira carvão quando aquecido em uma colher segura por um 
grampo de madeira e sobre uma chama. Descobrimos como se faz e porque 
se faz a dissecação de animais. Aprendemos a conhecer e lidar com tubos de 
ensaios, Erlenmeyer, fogareiros e as mais diversas soluções. E muitas outras 
coisas mais nos foram passadas por Irmã Veralba, uma pessoa pequenina e 
franzina, vigorosa em suas palavras e proceder. 

O estudo através de apostilas, novidade na época, foi 
introduzido no terceiro e no quarto anos do Ginásio. E a novidade foi 
trazida pelo próprio autor das apostilas: o prof. Lothar Krieck; sumidade em 
conhecimentos de Ciências. Era-nos uma honra ter aula com ele, pois era 
muito considerado no meio docente de Blumenau. Não havia quem não o 
conhecesse na cidade. E foi com ele que conhecemos os segredos das plantas, 
dos animais e dos movimentos sobre a face da Terra: iniciava-se o estudo 
básico de Biologia e Física. O prof. Lothar Krieck era grande, corpulento e 
forte. Tinha uma voz forte e era possuidor de um temperamento calmo e 
paciente. Dificilmente se irritava com a turma, o que cativou a todas. 

Certo dia, já no quarto ano, entrou em sala e discorreu 
rapidamente sobre a leucemia e de como eram os procedimentos para realizar 
os exames. E nos confessou estar doente.  Torcemos por sua recuperação, 
mas quando o ano findou e as férias chegaram, soubemos de sua partida.

AULAS DE LíNGUAS ESTRANGEIRAS

Quatro anos de inglês, quatro anos com a professora Liselotte 
Lepper! yes! Quem não se lembra do Scrapbook que tivemos de elaborar 
no final de um dos anos? Eram gravuras que deveriam ser recortadas de 
revistas, coladas em um caderno e receber anotações em inglês! As gravuras 
que escolhi diziam respeito à moradia e todas as suas dependências, jardins 
etc. A prof. Liselotte tinha índole muito paciente, muito tranquila e muito 
amiga de todas. A língua inglesa era uma novidade que foi logo aceita por 
todos. Queríamos muito aprender inglês, uma língua que despontava como 
sendo necessária e útil. Of course!

No terceiro ano tivemos, além da língua inglesa, um professor 
de língua francesa, o qual foi sucedido por uma professora no quarto ano. O 
personagem central do livro didático usado no terceiro ginasial, chamava-se 
Michel. E a professora do quarto ano ginasial introduziu as aulas através do 
livro “A Paris”. Havia nele uns poemas dos quais lembro até hoje! 

Un, deux, trois, j’irais dans les bois
Quatre, cinq, six, ceuillir des cerises

Sept, huit, neuf, dans mon pannier neuf
Dix, onze, douze, elles seront toutes rouges.

    

E com esta professora aprendemos a cantar a Marselhesa, 
sempre em pé, ao lado das carteiras, em sala de aula: Les enfants de la Patrie...  

Outro dia, visitando uma das colegas de ginásio e que ainda 
tinha o tal livro de francês guardado em sua biblioteca, relembramos muitos 
momentos!   
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ENSINO DE RELIGIÃO

   O ensino de Religião era outra disciplina que fazia parte 
do currículo do Sagrada Família. Como seus princípios eram baseados 
no catolicismo, era natural que as aulas de religião permeassem seus 
ensinamentos. O estudo de religião, bem como a realização das tarefas 
exigidas, era obrigatório para todas as alunas, independente do credo de 
cada uma. Quem não era católica podia abster-se do sinal da cruz no início 
das aulas e do comparecimento a determinadas missas. Mas não era isento 
de participar das aulas e das tarefas. Foi assim que todas conhecemos o 
Catecismo, no Primário, enquanto que no Ginásio as discussões giravam em 
torno de assuntos polêmicos da fase da mocidade: amizades, namoro, missão 
da mulher na sociedade (ser mãe, professora ou freira!) e assim por diante. 
Em geral nos deslocávamos para uma outra sala, onde nos acomodávamos 
em círculo. Por vezes ocorriam debates, discussões, mas por vezes o silêncio 
entre as meninas era reinante. Irmã Natália, que fora professora no 2o. Ano 
Primário, era uma das professoras de Religião. Irmã Janice, Irmã Lurdes e Irmã 
Angélica também fizeram parte do quadro de  docentes nesta matéria. Aos 
poucos as discussões sobre o Movimento Hippie e o Amor-Livre tomavam 
conta das rodas de bate papo e colocavam em ‘cheque’ certas questões 
religiosas, como por exemplo, as orações em sala de aula. Na época, estes 
debates saíram das salas de aula e viraram polêmica na sociedade e, a partir 
daí, houve a mudança na maneira de ministrar as aulas de religião. Tarefa 
nada fácil para as freiras, conforme elas mesmas declaravam, uma vez que tais 
questões iam de encontro a certos rigores, normas e convenções morais, 
tanto da religião, quanto da sociedade. Viam-se os primeiros clarões de 
uma nova modalidade de sociedade emergindo, com novos paradigmas e 
novas normas. Via-se a força dos anos 70 tomando suas primeiras formas. 

Neste embate vimos as saias subirem o comprimento: as freiras 
permitiram que subíssemos o comprimento das saias para uns dois dedos 
acima dos joelhos. Não mais que isso! Caso alguma aluna estivesse com o 
comprimento da saia acima do convencionado, esta era mandanda para o 
Gabinete da Irmã Diretora e mandada para casa com carta de advertência 
aos pais.  

MODAS E MODISMOS

Claro, adolescentes que éramos, novas modas incorporamos. 
Assim, o rastro da infância parecia ficar cada vez mais para trás! E um dos 
modismos vividos pelas ginasianas foi a abolição da pasta e o uso, daí em 
diante, de um ‘arquivo’. A velha pasta de couro do Primário, boa e durável, 
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tinha virado artigo ultrapassado, cafona e obrigatoriamente substituído 
por um pequeno arquivo.  Lidar com aqueles grampos, que magicamente 
se abriam a um esforço dos dedos e acomodavam as folhas com quatro 
furos, era realmente surpreendente! O uso deste arquivo era em geral para 
rascunho e fascinava-nos o fato de poder comprar folhas avulsas. Isto era 
inovador. 

Outro modismo era o ato de carregar o material escolar nos 
braços. Não se admitia mais o uso da pasta, pois o chique era carregar o 
material nos braços. Incômodo? Mas era chique! E os modismos continuaram 
acontecendo entre as meninas: sapatos de verniz eram cafonas... e deveriam 
ter salto. As freiras não permitiam o uso de salto alto e, caso algum salto 
fosse considerado fora do padrão, a aluna deveria ir para casa e trocar de 
sapatos. Havia época em que sapatos de camurça era a ‘moda’, mas havia 
épocas em que era cafona usá-los. Houve época em que as botas eram a 
grande maravilha descoberta pelas ginasianas. E o  chique eram as botas 
que se amarravam com um fio bem comprido, em presilhas em toda 
extensão frontal do calçado. Algumas arriscavam um salto um pouco mais 
alto, embora a maioria ficasse numa altura mediana. A considerada cabível 
para nós, ginasianas. Lembro que também participei desta moda e adquiri 
meu primeiro par de botas, de cor branca, o que desagradou a maioria das 
colegas, pois o chique era usar botas pretas!  

O modismo não parava por aí, atingindo inclusive os penteados. 
Conforme a moda, usar certos cortes e penteados era cafona e era preciso 
estarmos atentas para não virarmos chacota das demais. Não se maquiar 
também era cafona, embora não se pudesse ir maquiada para o Colégio. 
Nem mesmo nas tardes em que se fazia pesquisas na Biblioteca. Apesar das 
proibições, havia as que burlavam todas as regras e se maquiavam, muito 
suavemente, é verdade, e assim se exibiam para as colegas. 

Bom, quanto às saias do uniforme, estas não podiam ser 
“mini”, o que desagradava a maioria das alunas. O recurso então utilizado, 
quando da saída do Colégio, ao final das aulas, era dobrar o cós até a saia 
ficar mais curta! As meninas também baixavam as alças, consideradas um 
tanto quanto ‘infantis’ e as deixavam largadas sobre a saia encurtada! Tudo 
isto desesperava as freiras, que viam suas normas serem rompidas lá fora. 
Outro fato interessante que as alunas conquistaram neste Ginásio foi a 
troca da camisa de botões com casas escondidas por camisetas de  malha 
Hering brancas. Assim nos víamos ter alcançado um passo importante na 
modernidade! E com este, logo em seguida fora-nos liberado o tênis para ser 
usado diariamente. Mas, embora o tênis pudesse então fazer parte de nosso 
uniforme diário, ainda assim havia reservas quanto ao tipo: não podia ter 
sola muito grossa, etc. Podia ser Bamba ou Conga, mas Rainha não podia. 

CONTINUA A EDUCAçÃO FíSICA E INTRODUZEM-SE 
ALGUNS ESPORTES

Falando em Conga e Bamba, o grande lance do Ginásio era o 
Desfile de 7 de Setembro: muitas ginasianas, mas muitas mesmo, queriam 
tocar na fanfarra do Colégio! E o desejo maior era ser escolhida para tocar o 
repique, aquele instrumento mais chato, mais fino que os bumbos e que era 
tocado usando-se duas baquetas, enquanto que, para tocar surdo e bumbo 
usava-se apenas uma e mais grossa.  Consegui participar da fanfarra, no 
terceiro ano ginasial, mas não consegui fazer parte do repique: toquei o 
surdo. Mesmo assim, foi uma emoção indescritível! Havia as tardes de 
ensaio, fora do horário normal das aulas e Dna. Zonta era quem comandava 
estes ensaios. Ela não tinha papas na língua e chamava a atenção quase que 
sem parar! Mas não desistíamos!  Tudo o que queríamos era desfilar na rua 
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15 de Novembro no dia sete de setembro. Os primeiros ensaios eram feitos 
dentro da área do Colégio, ou no pátio ou no matinho. Quando setembro 
se aproximava, inciávamos os ensaios dentro do Colégio e depois saíamos 
desfilando pela rua sete de setembro. Isto acontecia todos os anos, enquanto 
o trânsito aí ainda não era intenso e permitia esta aventura! O mais incrível 
é que nos ensaios nunca estávamos bem: tínhamos de repetir e repetir e 
repetir os trechos solicitados pela Dna. Zonta. Mas milagrosamente no dia 
sete, no dia do desfile, tudo saia maravilhosamente perfeito! E as meninas 
no Colégio Sagrada Família era alvo de atenções, por serem meninas, o 
que provocava muitos assobios. Dna. Zonta sempre nos alertava a respeito, 
pedindo atenção e concentração no repique, no toque de marcha, no 
alinhamento e não nos assobios.

Desfilei em 1970, ano da novela Cavalo de Aço na TV Globo. 
E com a novela, veio a moda dos sapatos Cavalo de Aço. E com a moda, 
nosso uniforme no desfile consistia no uso deste calçado. Todas as outras 
alunas desfilavam vestidas com o uniforme de gala, ao contrário da fanfarra, 
para a qual era sempre elaborado uniforme especial. Este uniforme era 
discutido e escolhido pelas participantes da própria fanfarra e, assim que 
aprovado pela diretoria do Colégio, era devidamente desenhado e entregue 
o modelo a cada uma das participantes. Saíamos então a comprar o material 
nas lojas designadas e mandávamos confeccionar nossos uniformes. Sempre 
havia críticas a respeito do modelo, por parte das outras colegas, pois esta 
fase da adolescência mistura muitos anseios de maturidade com resquícios 
de infância. E lembro que o xadrez azul celeste do qual consistia nosso 
uniforme, naquele ano, sofreu severas críticas. Muitas acharam o modelo 
muito infantil. Fosse como fosse, no dia sete de setembro estávamos lá, 
belas e formosas a marchar e bater repiques, bumbos e surdos.

Não se pode esquecer de dizer que nos ensaios realizados pela 
rua sete e adjacências, não tocávamos o ‘toque’ oficial do dia do desfile. Este 

era mantido em segredo e ensaiado às avessas, mixando com outros toques. 
Tudo isso para que as fanfarras dos outros estabelecimentos de ensino não 
copiassem o nosso toque, pois havia concursos de fanfarra a nível estadual e 
nacional. Lembro que o Colégio Pedro II foi vencedor destes concursos por 
alguns anos com sua fanfarra. Foram pelo menos dois anos seguidos em que 
o Pedro II se sagrou com a melhor fanfarra do estado! 

MATAR AULAS!

E então já não queríamos mais obedecer do jeito que nossos pais 
e professores queriam que obedecêssemos. Afinal, estávamos no Ginásio, 
éramos quase adultas, vivendo as mudanças os hormônios naturalmente 
provocam e vivendo toda uma experiência de expectativas de maturidade. 
E com a tão esperada maturidade, vem também as críticas e as opiniões 
próprias. Assim, quando se decidia ‘matar aula’, se ‘matava aula’. Mas não 
sem motivo: muitas vezes o motivo era a aula ser chata... outras vezes o 
motivo era a proximidade do horário do meio-dia... e outras vezes o motivo 
era algo bem mais interessante lá fora, como por exemplo, uma paquera à 
espera. O namorado, talvez, lá por perto do portão! Aí se justificava ‘matar 
aulas’! 

Eram frequentes os avisos à diretoria do Colégio, por parte de 
outros adultos, de alunos que foram vistos na Confeitaria Tönjes ou no 
Roda-Vida em horário de aula. Estas duas lanchonetes se localizavam na 
rua XV de Novembro e eram os pontos de encontro dos jovens. Em geral os 
alunos flagrados eram identificados, devidamente advertidos e uma visita 
pela coordenadora ou mesmo a Diretora era feita às salas, comunicando 
o fato e as possíveis advertências e punições em tais casos. Quando isto 
acontecia a gente já sabia quem deveriam ser a meninas que cometeram o 
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delito! Eram sempre as mesmas! Certa vez eu e uma colega que morava bem 
em frente ao Colégio, no edifício Gaspar, resolvemos matar a primeira aula 
daquele dia e que era matemática. Era a Irmã Angélica quem ministrava 
essas aulas e, além dela estar numa fase em que brigava muito com as alunas,  
a matéria estava difícil de ser entendida. Foi então que, ao subir o morro 
do Jardim de Infância em direção à Portaria, nos escondemos no vão de 
uma enorme porta do prédio do Jardim. Deixamos passar uma meia hora e 
então nos dirigimos à secretaria. Carimbamos nossas cadernetas e pegamos 
nossa permissão para assistir à segunda aula. Dissemos que tínhamos nos 
atrasado – o que nos permitia assistir as aulas seguintes. Mas não foi a única 
vez que matamos aulas! O controle de entrada e saída das ginasianas eram 
mais flexível, o que não nos permitia ‘matar aulas’, evidentemente. Vale 
lembrar que no Ginásio a presença era marcada em uma caderneta verde-
escura com identificação e foto do aluno na contra-capa. Esta caderneta 
era acondicionada por cada aluno em uma caixinha de madeira, à porta 
de entrada da sala. Depois estas caixinhas eram recolhidas e carimbadas as 
‘presenças’ ou ‘ausências’. Na folha central da caderneta vinham as notas 
bimestrais, bem como o total de frequencias e outras observações. Assim, 
não recebíamos mais o famoso “boletim”, parte integrante do Primário. 

Mas era tão gostoso, tão bom, matar a última aula e ir ‘paquerar’ 
na rua XV de Novembro! De qualquer forma, matando aula ou não, à saída 
do Colégio íamos passear e paquerar na rua XV, pois este era o horário que 
os moços desfilavam em seus fuscas de tala larga e paqueravam as moças do 
Colégio! Pra desespero das freiras, que viviam alertando as moças de ficarem 
mal-faladas. No final das tardes também era comum os moços desfilarem em 
seus fuscas de tala larga e paquerarem as moças. Éramos sempre advertidas 
em casa, a não aceitar carona destes moços. E pelas fofocas em sala de aula, 
sabíamos quem as tinha aceitado! E este moços, em geral, tinham apelidos, 
como por exemplo, o Calico, o Caco, o Xadrez-13, o Paulo, o Júlio, etc. 

Um tinha um fusca bem amarelo, outro tinha um fusca verde-bandeira, 
outro era um azul turquesa, outro era um vermelhão etc.  

O sonho da gente era completar 18 anos e ganhar um fusquinha 
do pai! Mas isto era privilégio de poucos, muito poucos. Muitos dos moços 
trabalhavam, tinham seu emprego e assim tinham conseguido seu carrinho 
de segunda mão. 

COLEGAS DO GINáSIO

Vou fazer um esforço e tentar lembrar das meninas que me 
acompanharam no Ginásio. Algumas vieram do Primário, pois ‘pulamos’ 
o quinto ano, o pré-ginasial. Talvez a memória me falhe e algumas das 
colegas tenham feito parte não do Ginásio, mas do Segundo Grau: Sheila 
Scheidemantel, Rejane Maria Cirra, Lúcia Helena Müller, Janete Jane 
Duwe, Iara Regina Gomes. Outras vieram da Escola Primária Barão do Rio 
Branco, que na época não tinha o Ginásio. Outras ainda, vieram de outras 
escolas e cidades. Lembro bem de: Maria Aparecida Pereira, Rogéria Pereira, 
Ruth Lange, Nara Denise Maders, Cíntia Radtke, Lisa Helena Greuel, 
Marisa Germer, Susan Adam, Susan Schindler, Florinda, Katia Paker, Katja 
Starke, Sueli Scharf, Marily Froeschlin, Geny Mogk, Karin Klemz, Leonice 
Manke, Mary Reif, Eliana Olinger, Elenice Martins Ferreira, Maraide 
Hoette Braun, Denise Gaertner, Denise Steinbach, Bárbara Otte, Dorothy 
Fiedler, Christiane Wolf... 

 Algumas eram mais extrovertidas, outras nem tanto. 
Algumas eram mais ricas, outras nem tanto. Algumas eram mais arteiras, 
outras eram mais recatadas. Seja como for, foi muito bom estar com elas 
neste momento especial do Ginásio Sagrada Família.
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IRMÃ CLOTILDE

Esse parêntese não pode ser esquecido: Irmã Clotilde é um 
verdadeiro ícone do Colégio Sagrada Família. Não há quem lembre daquela 
época e não se lembre de Irmã Clotilde! Pessoa vibrante, de fibra, correta 
e justa, um verdadeiro exemplo. Era de estatura alta, uma mulher grande 
e forte. Não era gorda, mas era forte. Andava com passos firmes, atenta e 
calma. Sabia dar sermões e puxões de orelha sem sequer tocar em orelha 
alguma! Mas sempre que chamava a atenção trazia a justeza de volta ao 
seu alinhamento. Por outro lado, também sabia elogiar quando assim fosse 
necessário. Sabia apreciar o bom e o belo e manifestar sua opinião a respeito. 
Sabia também se alegrar em momentos de alegria! Como não ter admiração 
por sua pessoa? Foi a Irmã Diretora do Colégio por um bom par de anos. E 
sentimos muito quando teve de ser substituída. Aliás, esta substituição não 
foi muito bem aceita pelas colegas. Lembro de como zombavam da nova 
Diretora e de como não acatavam muito suas ordens. Mas, enfim, estas 
eram coisas de colegiais.

Nas aulas de religião a Irmã Angélica nos explicou, certa vez, o 
porque de algumas moças escolherem a missão de serem freiras. De fazerem 
os votos e dedicarem suas vidas enclausuradas  nas dependências de uma 
Divina Providência. Foi assim que ficamos sabendo que muitas optavam 
por que eram pobres. Outras tinham perdido a mãe ou tinham sofrido 
algum acidente ou desilusão. Outras ainda, optavam pelo puro desejo de 
serem irmãs, serem freiras e servir a Jesus. E numa dessas ficamos sabendo 
que Irmã Clotilde tinha sido noiva de um moço. Aconteceu que o moço 
sofreu um acidente e veio a falecer. Com a perda do noivo, Irmã Clotilde 
optou por ser freira. Nossa! Aquilo comoveu o coração de todas! E passamos 
a admirá-la ainda mais, pela sua coragem e renúncia.

O TúNEL MISTERIOSO

Blumenau contava então com dois Colégios singulares: o 
Sagrada Família, das freiras, e o Colégio Santo Antônio, dos padres. 
Coincidentemente ambos ficavam na mesma rua sete, distante por alguns 
metros um do outro. Entre um e outro havia, de construção maior, 
a Rodoviária e a Igreja Matriz de São Paulo Apóstolo. Tanto o Sagrada 
Família só recebia meninas como alunas, quanto o Santo Antônio só recebia 
meninos como alunos – um prato cheio para fofocas de cocotas em plena 
idade de hormônios super ativados! E foi numa dessas que surgiu o boato 
de que havia, sob o piso de um dos corredores do Colégio, um túnel que 
atravessava a rua sete e ia desembocar no Colégio Santo Antônio. E que esta 
seria a passagem para as freiras se encontrarem com os padres! No começo 
a história não passou de um ti-ti-ti. Mas o ti-ti-ti acabou tomando corpo 
e saiu portões do Colégio afora. Um dia, ao chegar no Colégio, deparei 
com um enorme alçapão, localizado no piso entre a porta de entrada e a 
secretaria, totalmente aberto. 

- É aí que é o túnel! Disse uma das colegas.
- Túnel? Que túnel?
- O túnel que vai do Colégio até o Santo Antônio, sabia não?...
A verdade é, que a freiras foram de tal forma pressionadas pelas 

fofocas, que tiveram de abrir o alçapão, deixar as alunas entrarem no porão 
que era pura terra, para que se certificassem de que não havia túnel nenhum.

- Pra que, então, esse porão?
- Pra conservar os alimentos... como alí debaixo da terra é mais fresco, 

certos alimentos colhidos da horta se conservam melhor.na época da construção do 
Colégio não havia muitos recursos para a conservação de alimentos, como há hoje. 
Assim, era comum a construção de porões em que a terra úmida e fria ajudava a 
conservar os alimentos. Um tipo de refrigerador, entende?...
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Passada a curiosidade, instalou-se uma certa decepção, bem 
perceptível, na imaginação das ginasianas! E, maliciosamente, continuavam 
achando que as freiras se encontravam com os padres. 

1972 – ADEUS AO GINáSIO!

Saímos da década de 60 e mergulhamos na década de 
70, década de transposição de novos valores, novas conquistas, novos 
horizontes. Os hippies continuavam em discussão. O comprimento das 
saias subia e descia vertiginosamente como vertiginosamente se conduzia 
a produção de plásticos e derivados. O homem alcançou o espaço e a Lua. 
O mundo convulsionava em debates políticos e comerciais. O Brasil vivia 
uma época de militares na presidência. Estados Unidos e União Soviética 
trocavam desafetos constantemente. Olímpiadas e Copas ocupavam espaço 

na TV. As novelas ocupavam os espaços na TV e nas horas em família. 
Surgiram os ‘conflitos de geração’. Crescia a onda feminista. O divórcio 
estava em pauta. Denominações e religião conflitavam com novos valores, 
novos costumes e comportamentos.  Datilografia: o sonho e a necessidade 
do jovem era realizar um curso de datilografia e ingressar em concursos 
com este item concluído! Todos tinham de fazer um curso de datilografia!  
Mergulhamos na década de 70, a década da transição entre o antiquado 
e o moderno. Entre o ultrapassado e o inovador. Se antes se rezava, agora 
isto ficou no esquecimento. Se antes se cumprimentava os professores, 
estes agora viraram ‘tio’ e ‘tia’. De uma forma até carinhosa, mas valores 
mudaram. E muito. Para surpresa de muitos pais, seus filhos se arriscavam a 
morar juntos, sem casar. Os jovens ansiavam um curso superior. Ansiavam 
passar no Vestibular e pra isso se inscreviam em cursinhos preparatórios. 
Servir no exército não era mais o objetivo. Discutia-se sobre valores morais, 
civis e as guerras. Greves pipocavam entre estudantes e trabalhadores. 

Mas a década de 70 estava apenas começando...

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense

Digitalizado pelo Arquivo Histórico José Ferreira da Silva - Blumenau/SC



96 Blumenau  cad., Blumenau, t. 51, n. 4, p. 73-96, jul./ago.  2010

Ellen Crista da Silva

97

CORRESPONDÊNCIAS DE 
IMIGRANTES

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense

Digitalizado pelo Arquivo Histórico José Ferreira da Silva - Blumenau/SC



98 Blumenau  cad., Blumenau,t. 51, n. 4, p. 97-102, jul./ago.  2010

Tradução e Comentários: Rolf e Renate Odebrecht

99Blumenau  cad., Blumenau, t. 51, n. 4, p. 97-102, jul./ago.  2010

Correspondências de imigrantesCorrespondências de imigrantes

CorrESPoNDÊNCiAS DE imigrANTES

Carta nº31
Acampamento entre Guarapuava e  o  Rio  Peperiguaçu,
26 de maio de 1884
Minha muito amada Bertha!
Para minha grande alegria e tranquilidade deu entrada à noite a 

tua correspondência de 14 de março a 24 de abril, e graças a Deus me trouxe 
só boas notícias... (ilegível)... O atraso parece ter sido devido à distância. 
Mas em parte também pela entrega atrasada no correio, por que diversas 
cartas foram carimbadas com a mesma data em Blumenau. 

As consequências da operação do pequeno Edgar me deixaram 
muito preocupado, agora a evolução parece se configurar de maneira 
melhor, afinal se não houve sequelas maiores do que uma pequena cicatriz, 
podemos nos dar por felizes, esta desaparece com o crescimento! 

Pois então Rudolf recebeu outra condecoração na escola! Por 
isto ele deveria ganhar um belo relógio de bolso pelo Natal, já percebo o 
progresso também nas suas cartas. O Oswald é distante e superficial, mas 
isso mudará futuramente, só não podemos nem pensar em tirá-lo da escola 
já nos próximos tempos, ele ainda está muito defasado, e tu sabes, que a 
escolha de uma profissão é a mais importante de todas na vida, por isso não 
podemos pensar em nos precipitar. Eu acho que Oswald será comerciante, 
para tal ele parece ter jeito. Deixe de lado a ideia de fazer com que nossos 
filhos se tornem funcionários públicos, eles precisam aprender algo que lhes 
assegure seu meio de vida e em que trabalhem de modo aplicado, não há 
outra opção, e mesmo o Edmund e o August acabarão reconhecendo isto. 

No que se refere à desatenção do August, isto passará com o 
tempo, e no meu modo de ver, ele acabará sendo muito aplicado na sua 

profissão. Não devemos desistir logo na primeira oportunidade, e o Sr. 
Luerders certamente terá paciência com ele. O Edmund tem uma sorte 
muito grande de poder aprender o seu trabalho, a formação restante se dará 
por si mais tarde. Já escrevi ao Sr. Müller e sei que ele está em boas mãos, 
e quanto a isto ele estará sendo bem conduzido. A Helene já sabe escrever 
bastante bem quando quer, a mim me tranqüilizaria bastante as meninas 
terem as aulas em casa. 

Para minha grande alegria a Anna Heeren, que fielmente 
tomou conta da nossa Mathilde durante a sua doença, também causou boa 
impressão a ti, eu acho que ela poderá ser uma fiel auxiliar para ti e uma boa 
educadora para as crianças. A escola do Padre Jacobs é bastante boa para 
os meninos, mas não para as meninas, que recebem pouca atenção lá pela 
falta de professores, e entram em contato com elementos de diversos tipos. 
Realmente é melhor assim, em relação à educação das crianças não devemos 
economizar. Achei muito bom da tua parte, teres enviado Mathilde a Itajaí 
para buscar a Anna Heeren.

Em relação às compras, tu própria precisas tomar as decisões, 
eu no teu lugar mandaria comprar todas as roupas lá (do outro lado do 
oceano!). Mandei dinheiro ao Luerders, o qual mandará pagar na Alemanha 
as tuas encomendas. Mandei no mês passado à Anna 100 marcos para os 
cuidados com a minha mãe, através dos Peters. Entrega as tuas encomendas 
o mais rápido possível, já que o Stutzer provavelmente deverá trazer as coisas, 
mesmo que o dinheiro chegue lá somente depois. Escreverei também ao 
Luerders sobre este assunto. Quanto às minhas roupas estou bastante mal, 
porque todos os tecidos que comprei do Sr. Salinger (cá entre nós), assim 
como as meias, calças, etc. eram trapos e se desfizeram. Tu não acreditas o 
quanto os nossos comerciantes são desonestos neste sentido, e o Sr. Salinger 
parece estar à  frente. 

Seria muito bom para as meninas se elas aprendessem a tocar 
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piano, como poderíamos conseguir um bom piano? Escreve-me a tua 
opinião, talvez haja uma oportunidade de comprar um usado.

Certamente deve ter sido muito duro para os Friedenreich 
ter tido de abandonar tudo tão repentinamente e sair de mãos abanando, 
deixando para trás o que lhes era tão querido e caro, para reconstruir um 
novo lar em terras estranhas! Pelo menos é assim que eu vejo o assunto, 
para mim pelo menos isto seria muito difícil! apesar de freqüentemente já 
ter recebido condições bastante favoráveis para uma mudança, não pude 
me separar do meu lar! Tu vês, querida, eu não fugirei de ti! Berndt esteve 
em Blumenau recentemente e deve ter-te visitado. A situação dele é mais 
confortável que a minha! 

Como te arranjaste com a acomodação de todos na casa, afinal? 
Provavelmente teremos de aumentar a casa, ou organizar um quartinho na 
Zeichenhaus (casa-escritório). Conseguiste uma moça trabalhadeira? 

Nos últimos dias aqui tem feito muito frio, no dia 24 tivemos 
2,5 graus e quase não tínhamos fogo no mato, não consigo compreender 
como os índios aguentam isto assim totalmente sem roupas. Quando está 
bem frio pulam na água e se banham de manhã e à noite, tanto os velhos 
quanto os jovens! Tenho sofrido bastante com o meu estômago, e com 
frequência tenho contrações, principalmente à noite. Há alguns dias passei 
a tomar só água quente ao invés de café e já percebo alguma melhora. 
Receio não poder agüentar mais por muito tempo estes trabalhos exaustivos 
na floresta. Também o meu pulmão deve ter alguma desordem, porque 
mal consigo ainda subir as montanhas sem esforço. Talvez já sejam estes os 
sintomas do avançar da idade! 50 anos! Dificilmente alcançarei os 60 anos, 
isto também não faz mal, se neste meio tempo eu conseguir garantir uma 
vida segura aos meus! O que anda fazendo o Sr. Cardoso em Blumenau? 
Creio que ele deva estar passando uma bela necessidade, pois esteve um 
bom tempo desempregado. As cartas das crianças me trazem muita alegria, 

só que deveriam escrever mais e mais frequentemente. Bom, tudo de bom 
por hoje, minha querida Bertha, dá lembranças cordiais a todos os parentes, 
te beijo com carinho, teu

Emil.

Cordiais saudações à tua mãe, ao tio e à tia e aos teus irmãos! 
O que mais aconteceu ao Hermann? Eu acho que ele realmente perdeu o 
juízo, se é que vendeu o seu terreno. Acho que ele sofre da mesma agitação 
da Therese! Pois por qual razão ela se preocupa tanto? Penso que o problema 
maior é a imaginação de males que na verdade nem existem. Assim ela 
dificulta a vida dela própria e de todos os seus. O que achaste do tal Sr. 
Berndt, que há pouco tempo esteve em nossa casa em Blumenau? Recebeste 
os meus telegramas? Vê se escreve com frequência para Anna e para a minha 
mãe! No futuro não compre mais os coletes com forro de linho, os mesmos 
desmancham e são muito pesados. Mande comprar coletes de qualidade.

Tudo de bom!
Emil

_____________________________

 Comentários dos tradutores Rolf e Renate Odebrecht:
 mueller, em Curitiba: depois Mueller & Irmãos. Foi onde Edmund aprendeu 

o ofício de construtor de máquinas. Este havia sido o seu desejo desde menino. 
Tornou-se chefe de máquinas - caldeiras- de navio (comandante?). Lüders: 
sobrinho de Bertha, genro de Otto e Therese Stutzer. Nos comentários da carta 
de 25.07.84 voltaremos ao assunto. mathilde foi buscar Anna heeren em 
itajaí: não havia estrada entre Blumenau e Joinville. Por certo a Srta. Heeren 
viajou de Joinville a Itajaí de veleiro. Stutzer: Otto, concunhado de Emil, casado 
com Therese, outra irmã de Bertha. Chamavam-no de Onkel Stutzer (tio). 
Tinha papel de destaque na vida intelectual da cidade e a família Odebrecht 
tinha-no em alta consideração.

 Casa-escritório - a Zeichenhaus (trad. literal= casa onde se desenha), imóvel 
construído por Emil ao lado de sua casa, para lá fazer os trabalhos de cartografia 
e guardar seus muitos instrumentos topo-cartográficos. De fato mais tarde 
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aumentou-a e alguns dos filhos homens - os mais velhos - passaram a dormir e 
a estudar neste anexo. 

 Preocupação com a formação dos filhos: Escreve ele à esposa: “deixe de lado 
a ideia de fazer com que nossos filhos se tornem funcionários públicos, eles 
precisam aprender algo que lhes assegure um meio de vida.....” e “Eu acho 
que Oswald será comerciante, para tal ele parece ter jeito”, no que ele teve 
uma visão profética, pois, Oswaldo se tornou um comerciante bem sucedido 
e feliz. Noutra carta ele escreve, preocupado: “nem todo o mundo dá para 
comerciante.....” o que também se comprovou em alguns filhos dele, que não se 
sairam muito bem nessa profissão.   

 Ensino escolar e formação das meninas: Emil acha a escola do Padre Jacobs 
boa para os rapazes, mas inadequada para as meninas. Lemos sempre novamente 
nas cartas que não há escola adequada para as filhas. Houve época em que elas 
tiveram professora particular morando na casa junto com a família. Emil se 
preocupou com a aquisição de um piano ... mais tarde lemos que Helene já 
tocava bastante bem ... 

 friedenreich - Carl Wilhelm, um dos 17 primeiros imigrantes que chegaram 
à Colônia Blumenau, no dia 2.09.1850. Era veterinário. Veio com a esposa 
Minna e as filhas Clara de 2 anos e Alma com 3 meses. Foi o avô do famoso 
jogador de futebol Friedenreich - o Fried, o “El Tigre”. Marcou mais de 1.300 
gols segundo a CBF.  Sr. Cardoso - não temos nenhuma referência a ele. 
hermann e Therese : H. Bichels e T. Stutzer, irmãos de Bertha. Sr. Berndt: 
funcionário da Repartição Geral dos Telégrafos no sul da Província.

AS HAUSTöCHTER NO HOSPITAL 
SANTA CATARINA: aprendendo “de tudo 
um pouco"
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AS HaUstöcHter No hoSPiTAL SANTA CATAriNA: 
APrENDENDo “DE TuDo um PouCo”*1

RESUMO

Dona Enita e dona Elzira são irmãs, naturais de Ibirama, e quando 
tinham a idade de 14 e 13 anos respectivamente, foram para o Hospital Santa 
Catarina para terem o aprendizado de haustöchter. Durante um ano, residiram nas 
dependências do HSC, sob a responsabilidade das schwester (irmãs evangélicas) 
onde, segundo diziam na época, se aprendia “de tudo um pouco”. Estas duas irmãs, 
nesta entrevista, relatam à experiência que tiveram como haustöchter durante este 
ano em que permaneceram no HSC, tendo aulas de canto, gramática alemã, 
cozinha, limpeza dos quartos do hospital, atendimentos gerais aos pacientes, bem 
como relatam o sistema de disciplina e organização impostos pelas schwester. 

Esta entrevista é particularmente interessante porque a grande 
maioria das moças que passaram pelo aprendizado das haustöchter eram de 
famílias mais abastadas (filhas de comerciantes ou de empresários da região, 
em sua maioria luteranas) que iam para o HSC aprender como ser uma 
boa esposa, uma boa mãe, uma boa dona-de-casa, sendo que dona Enita e 
dona Elzira eram católicas e de famílias muito humildes. Elas não foram as 
primeiras nem as únicas que passaram pela experiência das haustöchter, mas 
seus depoimentos são interessantes por nos mostrarem um olhar simples 
deste sistema que o Hospital Santa Catarina decidiu não mais manter na 
década de 1960.  

* Entrevista realizada por Roberto Marcelo Caresia em 12 de agosto de 2002 com as 
senhoras : Enita Schramm e Elzira Silva, na Rua Regente Feijó, 513 – Bairro Vila 
Nova - Blumenau.

Entrevista

BIOGRAFIA DAS ENTREVISTADAS

Enita Eskelsen nasceu em 27 de abril de 1944, e sua irmã, 
Elzira Eskelsen, quase um ano depois, em 22 de abril de 1945, ambas 
naturais de Ibirama – SC. Eram filhas de Evaldo Eskelsen e Selma 
Elisabet Studnicka. Como a família era humilde e não tinha condições de 
oferecer todos os cuidados necessários às filhas, as duas meninas, desde 
cedo, começaram a trabalhar como empregadas, chegando a trabalhar no 
hospital Miguel Couto, em Ibirama, num regime muito parecido com as 
haustöchter no Hospital Santa Catarina de Blumenau.

Foi através da recomendação de uma amiga que a senhora 
Selma ouviu falar sobre o sistema das haustöchter no HSC, em regime 
de internato, preferindo juntar algumas economias para custear a taxa de 
mensalidade e garantir uma melhor educação e preparo para as filhas, ao 
mesmo tempo em que se tornava oneroso, para suas condições financeiras 
na época, sustentá-las em casa.

Foi assim que as duas irmãs passaram aproximadamente um 
ano no HSC, tendo a experiência de haustöchter. Quando saíram, voltaram 
para a família, já em condições financeiras melhores do que no ano 
anterior, e surpreenderam a mãe com o que tinham aprendido no hospital. 
Ambas começaram a trabalhar na Teka – Tecelagems Kuehnrich, em 
Blumenau. Enita casou aos dezessete anos, em 1961, com Carlos Schramm, 
também funcionário da Teka. Mais tarde, trabalhou na Chocolates Sander, 
localizada na atual rua Eng. Paul Werner, voltando para a Teka onde 
aposentou-se. Já dona Elzira casou-se em 1964 com Américo Silva, de 
quem se separou anos depois.

rmC – Roberto Marcelo Caresia (o entrevistador)
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ESC – Enita Schramm (depoente)

ESi – Elzira Silva (depoente)

RMC – Dona Enita, a senhora poderia comentar um pouco sobre sua 
vida, até trabalhar no hospital? 

ESC – Sim. Meu nome é Enita Schramm, quando solteira era Enita 
Eskelsen, meu pai se chama Evaldo Eskelsen, e minha mãe Selma 
Elisabet Studnicka. Quando criança, a gente participava em casa, 
meus pais não tinham muitas condições de ficar com a gente 
(referindo-se a ela e a irmã). E a gente participou de vários lugares 
para ficar, então, a gente tomou comunhão e tudo. Aí a minha 
mãe disse: “Olha, eu escutei que em Blumenau tem um hospital 
que pega meninas moças para trabalhar como empregada”. 
Naquela época esta função no Hospital Santa Catarina chamava-
se haustöchter. Lá tinha as irmãs protestantes, minha irmã e eu 
fomos trabalhar. Lá a gente só falava em alemão, porque era 
protestante mesmo. Então, a gente aprendeu várias coisas. Nós 
ficamos a cada três meses em cada setor. Na cozinha aprendia 
a cozinhar, a fazer doce, a fazer pão. De tudo um pouco. E à 
noite, então, tinha que escolher feijão, arroz, porque vinha tudo a 
granel. A gente até fazia geléias. Cortava as frutas de noite e tudo, 
para fazer geléia no outro dia. Ali, então, trabalhei na cozinha três 
meses, depois fui trabalhar na seção. “Seção” era onde os doentes 
estavam. Lá a gente aprendia com as irmãs como tratar do doente, 
como fazer limpeza dos quartos. Era muito rigoroso. O sistema 
delas era muito rigoroso. E de noite a gente teve aulas, tinha que 
falar em alemão, escrever alemão. Quanto às peças de roupa nós 
tínhamos que entregar, no final de semana, para lavação, isso nós 
tínhamos que marcar quantas peças nós tínhamos que dar e tudo, 
para quando nós recebíamos de volta para ter o número lá tudo 

certinho. E nosso passeio, final de semana — sábado, domingo — 
nós ganhávamos folga uma vez por semana. Ou era no meio da 
semana ou então era final de semana, domingo. Nosso passeio era 
até no cemitério (localizado atrás do HSC). Podíamos ir pra frente, 
no hospital, mas era tudo assim, as irmãs ficavam nos observando, 
era muito rigoroso. Nós íamos até lá atrás no cemitério, a gente 
olhava... E também as nossas amizades eram bonitas, né.

RMC – Antes de ir para o hospital, a senhora já conhecia alguém que 
tinha ido lá ou que estava lá?

ESC – Não, ali não. Nós tínhamos tomado à comunhão, e daí minha mãe 
colocou nós como empregadas, porque meus pais financeiramente 
não estavam bem, estavam construindo e tudo. Antes de ir para 
o Hospital Santa Catarina, a gente foi trabalhar no Hospital 
Miguel Couto, de Ibirama. Mas foi só para aprender a fazer a 
primeira comunhão, para gente ficar mais por dentro. Lá as irmãs 
também ensinavam algumas coisas pra gente. Ensinavam como 
fazer na cozinha, em outras seções nós participamos de alguma 
coisa também. Do que mais participamos no Hospital Miguel 
Couto, foi cuidar dos animais. Eles tinham vários animais lá, daí 
eles achavam que nós tínhamos que participar mais disso. Então, 
minha mãe escutou que tinha aqui no (Hospital) Santa Catarina 
— por uma amiga lá de Ibirama, a Telma, a filha dela estava aqui 
no Hospital Santa Catarina — ela comentou “Olha, por que tu 
não botas tuas filhas lá? Porque lá elas aprendem de tudo um 
pouco!”. Minha mãe disse: “Olha, é uma boa”. Porque a gente 
também não estava em situação muito boa. Então ela disse: “olha, 
eu vou botar vocês duas lá no Hospital Santa Catarina. Tenho que 
pagar uma taxa e, por mês, vocês vão ganhar um pouquinho para 
vocês comprar um creme dental, sabonete essas coisas.” Isso nós 
tínhamos que comprar. E o guarda-pó, usávamos um guarda-pó 
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azul, um vestido azul com listrinha azul e branco, o avental era 
azul marinho. Para servir os doentes nós só tínhamos que mudar o 
avental, que o avental era branco. Para nós servirmos um doente, 
tínhamos que lavar bem as mãos. Olha, era muito rigoroso na 
época, as irmãs davam muito encima da gente, mas era muito 
bom.

RMC – Podia ir até o centro da cidade, alguma coisa assim?

ESC – Não podia, não. Aí tinha uma pessoa que fazia as compras.

RMC – As compras era outra pessoa que fazia, então?

ESC – Sim. Aí a gente anotava tudo que precisava, creme dental, 
sabonete, alguma higiene. Tudo isso a gente anotava e ela ia ao 
centro uma vez por semana e trazia tudo. A gente nunca pôde ir 
pro centro, não podia sair do hospital de jeito nenhum.

RMC – Como era o nome da irmã superiora?

ESC – Schwester Luise. E a que cuidava de nós era a schwester Anne, 
ela dormia com nós nos aposentos, encima da lavação, atrás do 
hospital.

RMC – Mais ou menos quantas moças por ano ficavam lá?

ESI – Umas vinte, vinte e cinco moças, internas.

RMC – E dessas, que ficavam um ano, e se quisessem continuar 
trabalhando podiam ficar?

ESC – Podiam ficar.

RMC – E dessas vinte a vinte e cinco, ficavam quantas mais ou menos?

ESC – Ah, elas não ficavam todas, não. Algumas não aguentavam porque 
era muito rigoroso lá dentro. Inclusive comentamos com a mãe, 
uma vez que ela veio visitar a gente. “Não”, ela disse, “vocês 

têm que ficar aqui, porque vocês têm que aprender, vocês tem 
que aguentar”. Minha mãe também estava doente, inclusive foi 
operada lá no Santa Catarina, tinha problema da tiróide. Então, 
a gente achava que tinha que ficar ali. Quando realmente deu 
aquele ânimo, a irmã (sua irmã Elzira) logo queria sair, então uma 
schwester disse para mim: “Tu não queres ficar aqui?”. Eu era meio 
quieta, eu era muito tímida, eu disse: “Não sei”. Mas aí a gente 
não ficou mais não.

RMC – Dona Elzira, a senhora pode falar também um pouquinho sobre 
como é que a senhora veio para o hospital?

ESI – Eu vou falar pouco, porque a minha irmã já falou quase tudo. 
Meu nome é Elzira Silva, hoje. De solteira era Elzira Eskelsen. 
Então, é como a minha irmã já comentou. Eu achei uma coisa 
maravilhosa na minha vida, isso influenciou muito. Porque lá a 
gente aprendeu de tudo. Etiqueta, educação, disciplina, muito 
lindo, muito lindo mesmo. Como lidar com um paciente... Que 
eu acho isso muito importante na vida, isso faz parte, eu acho.

RMC – Se a senhora puder falar sobre o atendimento também, de como é 
que vocês recebiam essa instrução, de como atender os pacientes.

ESI – Sim. A gente era bem instruída, se entrasse um paciente tínhamos 
o máximo do agrado para ele. Ele era muito respeitado. À noite, 
fazíamos assim, abríamos as portas e cantávamos em alemão. Se 
tinha brasileiro, e eram poucos brasileiros, mas eles entendiam 
também. Enfim, era uma situação muito bonita que a gente fazia 
para eles. Bom, a alimentação era maravilhosa. O paciente, se ele 
não tinha aquela dieta, podia escolher o que ele queria comer. 
Passávamos na parte da manhã, lógico que antes do almoço, umas 
duas três horas antes: “Por favor, o que você gostaria de comer?”. 
Isso se aquele outro não tivesse dieta. E aí então ele pedia: “Olha, 
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eu gosto muito disso e daquilo”. Então, não tinha reclamação, 
no meu tempo não tinha reclamação de paciente nenhum. Eles 
sempre estavam muito satisfeitos com o atendimento, desde a 
entrada, a permanência, até... Tanto é que a gente ganhava muita 
gratificação deles.

RMC – A comida, vocês faziam ou havia uma cozinheira?

ESI – Havia cozinheiras, e essas eram pessoas que eles empregavam. Nós 
só fazíamos assim: Às onze e meia, procurávamos a irmã superiora 
para ela experimentar. Minha função, ou da minha irmã, era 
pegar a concha ou um talher e colocar no pratinho dela. De todo 
alimento ela tinha que provar. Se ela aprovasse, tudo bem, e se 
não, tinha que voltar atrás. Mas aí era função das cozinheiras 
mesmo. Inclusive, o primeiro “refri” que tomei na vida foi lá no 
porão do hospital. Era tudo muito higiênico, muito lindo mesmo.

RMC – A senhora poderia falar também alguma coisa sobre o atendimento 
aos pacientes?

ESC – Ah, o atendimento. Cada seção tinha uma copa. Ali era colocado 
o nome do paciente, o que ele podia comer ou não. Aquilo vinha 
tudo separado na cozinha. A pessoa, na copa, já tinha que levar 
de manhã pra cozinha, quem tinha dieta. E lá, então, arrumava os 
talheres e tudo. Na seção ela lavava a louça, tinha que escaldar bem 
a louça. Olha, não se usava luva, mesmo porque não precisava, 
porque cada um era servido em bandeja. Tinha guardanapo 
branco, e o guardanapo do doente era tudo muito higiênico. Não 
era descartável na época, todo dia era levado na lavação, vinham 
com carrinho, traziam as toalhas brancas e os guardanapos e a 
roupa de cama. O doente era trocado todo dia, com roupa de 
cama limpa.

ESI –Tudo muito higiênico. Tudo bem desinfetado. E foi assim maravilhoso. 

Pra mim, é, sempre foi e será o Hospital Santa Catarina.

RMC – Tinha um grupo de vocês que cuidava só dos homens, outro só 
das mulheres?

ESI – Para os homens tinha enfermeiros e para as pacientes mulheres 
tinha mulher enfermeira. Tinha a tal da sala dos homens que a 
gente dizia männersäle, era só homens. Para as mulheres tinha 
outra sala que era assim, como se diz, tudo junto mesmo, só tinha 
um biombo de cada cama para outra cama, mas cabiam na base 
de umas quase vinte pessoas. Era difícil estar vazio.

RMC – Mas os enfermeiros não ficavam nesse regime de internato?

ESI –  Não, não! Só uns que eram bem antigos. Eles dormiam lá, mas 
não faziam parte das haustöchter. Moravam lá permanentemente, 
perto da psiquiatria. Na base de uns três casais e mais uns outros. 
Havia senhoras sozinhas e senhores também sozinhos, que não 
tinham mais família, e eles ficavam morando lá mesmo.

ESC – Eles ajudavam a descascar as verduras.

ESI – Exatamente. Aqueles serviçais, da cozinha, que descascavam 
legumes, essas coisas... Já moravam lá mesmo. Faziam parte de 
uma família. Eram como uma família que morava lá.

ESC – E os médicos também. Na época, conhecíamos todos os médicos, 
só havia uns cinco ou seis.

RMC – Eram poucos.

ESI – Quando nós entramos, era só o Aderbal, o Franz e o Krieger. Eu 
acho que esse   Aderbal ...  Não estou sabendo o fim dele, mas...

ESC – Morreu.

ESI – Todos os três já se foram, já partiram. Todos os três já faleceram.
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RMC – E quanto aos pacientes ainda. Vocês poderiam contar algum caso, 
ou alguma coisa curiosa sobre os pacientes?

ESC – Eu tive um paciente que marcou bastante para mim na época. 
Era um tal de Kubitschek, morava em Ibirama. Ele tinha câncer. 
Esse paciente marcou bastante para mim. Na época, a gente era 
nova e ele tinha câncer, então esse homem sofreu muito. íamos 
lá falar com ele e a gente dizia para as irmãs: “Coitado, aquele 
paciente tava gemendo muito”. Daí elas diziam: “Quando tu vais 
lá, tu dá uma palavra amiga pra ele, e cuida quando tu limpares 
o quarto dele”. Aquele quarto eu tinha que cuidar quando eu 
limpava, aí a irmã sempre dizia: “Olha, não pega nisso, não 
pega naquilo”. E quando ela dava uma luva era para lavar aquele 
quarto, porque a doença dele era muito triste. Aquele paciente foi 
o que me marcou bastante. Depois, um segundo paciente foi o 
genro do Hercílio Deeke, que foi prefeito de Blumenau. A filha 
dele estava internada lá, e eles estavam no apartamento. Havia uns 
dois ou três apartamentos na época. Assim, duas pessoas que me 
marcaram mais foi aquele Kubitschek, lá de Ibirama, que foi uma 
pessoa que sofreu muito. Mas os outros a gente não... Era rápido, 
uma semana. Aquele Kubitschek, a irmã disse que ele estava meio 
ano lá.

ESI – O que marcou muito para mim, foi a frau Fischer, de Balneário 
Camboriú, a dona do Hotel. Marcou porque ela era uma pessoa 
financeiramente bem e, no entanto, levou a gente muito em 
consideração, foi muito especial para mim. Apesar de a gente ser 
tão nova, a gente tinha que se doar totalmente para os pacientes. 
E, uma outra senhora de idade, não lembro mais do nome, ela só 
ganhava alta para retornar, para fazer aquela média, ela tinha uma 
idade muito avançada, e naquela época não tinha um isolamento 
para essas pessoas de idade, como tem hoje. Então, também tinha 

que tratar na boca, atender, fazer o máximo. Acho que a gente se 
doou muito para eles, e eles souberam também retribuir com a 
gente. Eu não tenho mesmo reclamação, eu só aprendi na vida.

ESC – Lá a gente aprendeu boas maneiras.

ESI – Só adquiri muito mesmo. Tanto é que eu não gosto de hospital 
nenhum, mas eu sempre digo para minha família: “Hospital para 
mim é o Santa Catarina.”

ESC – Outro paciente que também marcou — eu era nova, ele deve ter 
agora uns 75 anos — é o senhor Rolf Kuehnrich. Inclusive, a época 
em que ele estava internado era Páscoa, nós não podíamos comer 
carne... No dia era dado saladas, tudo especial. E ele exigiu, queria 
carne de galinha. Aí nós olhamos uma para a outra: “Mas hoje 
não pode, né schwester? Hoje não pode comer carne de galinha". 
Aí ela disse: “Não, mas se ele quer, nós somos obrigadas a fazer.” 
Elas tinham que ir para a cozinha e fazer um prato para ele. Isso 
marcou porque a gente era nova, né, tinha tradição.

ESI – Eles é que mandavam e pediam, era uma ordem. E a gente 
cumpria sempre, sempre. Nosso lanche era o café da manhã. Tipo 
sete horas batia o sino — faz pouco tempo que eu soube que 
tiraram o sininho de lá — aí a gente tomava o café. Era geléia, 
feita lá pelas meninas, pão, café...

ESC – Nós mesmas é que fazíamos.

ESI – À noite, quando era época das frutas, tipo laranja, era geléia de 
laranja, feita em conserva, colocada no porão, na despensa. Era 
com pãozinho. Também era assim muito determinado, não podia 
repetir.

ESC – Só um pãozinho!

ESI – Era um pãozinho... (risos) 
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ESC – E depois, só na hora do lanche.

ESI – Mas era legal. Porque quando chegava onze ou onze e meia... 
Primeiro era dado toda a preferência para os pacientes, e depois 
então a gente almoçava, quando estava tudo pronto lá. Sempre 
os pacientes em primeiro lugar, sempre. Outra coisa que também 
marcou muito: Onde a gente dormia, nos fundos do Hospital, 
chegavam as pessoas para trabalhar cinco horas, cinco e meia, 
passavam na frente do necrotério, dos quartos, dos leitos. Aí tinha 
uma paciente que fez, como hoje se diz, talvez uma lipoaspiração, 
uma coisa assim. Mas era mais na base de tirar com o bisturi 
mesmo. Essa paciente... Coisa que hoje já é tudo bem mais 
moderno, muito sem dor, essas coisas... Ela gritava muito. Isso 
aí marcou a gente também. Não queríamos escutar certas coisas, 
sofrer junto com eles.

ESC – Que nem esse Kubitschek, coitado! A seção toda ficava isolada, 
colocado no último quarto do corredor. Eles não podiam tirar da 
seção porque a família não permitia, mas é... Coitado, como esse 
homem sofreu de câncer!

ESI – É, que ainda não tinha aquele sistema.

RMC – Naquela época não se tinha tantos recursos.

ESI – Exatamente! Naquele tempo era muito mais difícil... Mas valeu, 
valeu mesmo, olha. Ah, se ainda tivesse um regime desse assim!

ESC – Lá nós aprendemos a maneira de sentar na mesa...

ESI – A postura...

ESC – Quando eu e a minha irmã chegamos lá, as meninas falavam assim: 
“Vocês têm que levar bastante comida porque senão as irmãs 
fazem vocês retornar”. Eu e minha irmã botamos bastante no 
prato, nós estávamos tão nervosas que não conseguíamos comer. 

Nós tínhamos guardanapo e tínhamos que sentar bem retinho na 
mesa, porque nós não sabíamos... Em casa sentávamos na mesa 
de qualquer jeito... Nós tínhamos que saber sentar à mesa, saber 
colocar o guardanapo no nosso colo e não derramar nem uma 
comidinha do lado. E assim ó, os talheres, tudo bem tampado à 
mesa.

ESI – A higiene! Nossa! Ela começou de toda parte, tanto é que na 
lavanderia quando a gente entregava nossas roupas — porque 
não lavávamos as roupas — colocávamos as roupas sujas no 
braço esquerdo e contávamos “uma camiseta”, e a pessoa do lado 
ia anotando, que era pra não dar confusão. A gente tinha que 
anotar, quando ia  levar , pra depois receber essas mesmas peças 
limpinhas.

RMC – O fato de vocês duas serem católicas e elas luteranas, isso não teve 
nenhuma...?

ESC / ESI – Não!  (as duas juntas)

ESI – Mesmo porque a gente também nunca foi e ainda não é muito 
assim seguidora da religião católica. Então foi fácil isso para nós. 

RMC – E quanto às amizades com as outras moças, aconteciam, por 
exemplo, brincadeiras ou até brigas? 

ESI – Sim. Inclusive eu com a minha irmã também. Eu até passei a 
gillette no braço dela. Aí foi feito um curativo no braço dela, 
tiraram a lâmina... É que eu estava limpando a cera duma vela e 
ela aí veio, a gente começou “não, tal e tal”. Eu disse: “ó, vou te 
cortar”. Não deu outra. Aí eles vieram e fizeram a gente fazer as 
pazes, tudo como nós já dissemos. Tudo assim encaminhando a 
pessoa pro bem. 
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ESC – A gente brigava e fazia logo as pazes, porque não tinha esse 
negócio... 

ESI – Não tinha esse negócio de ficar de mal, com rixa.

RMC – Mas isso só entre vocês duas?

ESI – Não, mesmo com as outras amigas.

ESC – Elas não podiam permitir, as irmãs perguntavam: “Está tudo em 
ordem?”, em alemão. “Vocês estão todas em paz?”

RMC – E havia brincadeiras que as irmãs não permitiam?

ESI – Elas com a gente não, também pra não ter muita intimidade. Elas 
sempre eram superioras. A gente não tinha muito contato com 
elas, só na hora que fosse preciso mesmo.

ESC – À noite, nós íamos para a seção dormir. Lá  a superiora dizia: “A 
tal hora vocês podem falar, e podem ir uma no quarto da outra, 
fazer esse tipo de amizade. Nós fazíamos brincadeiras e coisa, até 
tal hora. Quando chegava aquela hora, ela batia o sino.

ESI – Era o toque de recolher.

ESC – O toque de recolher e pronto. Mas ela não podia escutar nem um 
pio. Se ela escutasse alguma coisa ela ia no quarto. Àquela hora 
tinha que ficar tudo em silêncio e dormir. Aí, de manhã cedo 
também, batia o sininho, todo mundo tinha que pular. Era hora 
de trabalhar...

ESI – Tinha hora para tudo.

ESC – Era um quartel. Só faltava fazer continência (risos). Mas a gente 
não se arrepende de nada, a gente aprendeu boas maneiras, 
maneira de falar, maneira de tratar uma pessoa... A etiqueta... De 
tudo, de tudo. Né, minha irmã?

ESI – É. Tanto no trabalho como no lado dos pacientes, porque, todos 
nós um dia vamos parar no hospital. E como eu já disse, o meu é 
aquele lá (risos).

RMC – Quando vocês saíram do hospital, isso já com quinze anos cada 
uma...

ESI – É, eu sou um ano mais nova. Aí a gente ficou lá um ano. O ano 
mesmo que era para ficar. De repente, até alguns dias a mais. 

RMC – Mas depois, vocês usaram muitas coisas daquilo que vocês tiveram 
naquele um ano e pouco, trouxeram para casa também?

ESC / ESI – Ah, sim, sim, bastante.  (As duas juntas)

ESC – Até minha mãe disse: “Olha, vocês aprenderam...”. Fazíamos tudo 
em casa. “Puxa”, ela disse, “não me arrependi que coloquei vocês 
lá”. Ela tinha o resultado daquilo. A passar roupa, a lavar, tudo...

RMC – Uma coisa que outras pessoas com quem já falei, que falaram 
muito disso, é a questão da higiene e da limpeza, que é tudo bem 
cuidado. Não só pelo fato de ser um hospital, mas também pela 
questão desse aspecto germânico deles, de ser tudo limpo, bem 
organizado.

ESI / ESC – Isso, isso. Bem assim. (As duas juntas)

RMC – A questão da disciplina, acho que a senhora havia comentado 
antes, acontecia de algumas moças saírem da linha e receberem 
alguma punição, alguma coisa assim? Como era isso?

ESI – Sim, recebiam. De manhã, as irmãs ficavam no corredor. A 
gente tinha que cumprimentar, como eu já falei, com uma certa 
continência, sei lá como é que se usa dizer. Dobrava-se um pouco 
o joelho e se dizia “bom dia”. Mas isso era difícil de não fazer 
porque a gente já estava a par de como tinha que lidar e fazer. Para 
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isso a gente ganhava instrução. Então, era difícil alguém não fazer. 
Aquela que não aguentava mesmo, sumia de vez.

ESC – Já chamavam os pais mesmo.

ESI – Aí eles comunicavam aos pais. Mas isso, que eu lembro, foi uma, 
ou duas. Uma eu sei que não aguentou porque ela não era... Pra 
começar ela era bem brasileira, e os brasileiros têm um outro tipo 

de comportamento.

RMC – Pelas fotos aqui (aponto para as fotos na mesa) vocês tinham 
teatros e coisas assim? Tinham aulas de canto também?

ESC – Tinha aula de canto, nós tínhamos que cantar na seção, à noite. 
Eles abriam a porta dos pacientes, nós tínhamos que cantar. Então 
as irmãs até faziam coral. E nós tínhamos aula de bordar, nós 
tínhamos aula de escrever...

RMC – Escrever em alemão?

ESI / ESC - Em alemão (As duas juntas)

ESI – Coisa que a gente já desaprendeu hoje, mas no tempo valia.

RMC – Mas antes de trabalharem no Hospital vocês falavam alemão em 
casa?

ESI – Ah, sim, mas um alemão assim, que não era muito correto ... Lá a 
gente falava um pouco mais correto.

ESC – Elas chamavam a atenção da gente, quando não estava certo.

RMC – É, porque elas vieram da Alemanha, então tinham uma pronúncia 
correta.

ESI – Todas elas.

ESC – Uma pronúncia bem... com a gramática deles.

RMC – E o teatro? Como é que funcionava isso? Vocês chegaram a atuar 
ou trabalhar nestas peças?

ESC – Não, não. Eu não participei, mas era tudo da nossa turma também. 
Até as irmãs mesmo participavam, algumas. Eu não participei, 
nem a minha irmã. 

ESI – Elas dirigiam, então, não eram todas que davam para isso. Sempre 
aquele acanhamento, aquela coisa. A gente era muito novinha, 
então, as que tinham mais idade participavam.

RMC – Vocês lembram mais ou menos do que era o assunto, o tema da peça?

ESI – Olha, isso já faz bastante tempo, então eu não sei. Mas era algo do 
tempo de Luís XV, sobre...

ESC – É, você pode até ver um pouco pelos trajes (mostrando as fotos).

ESI – Sobre Luís XV, sobre a Alemanha também. Lá da origem delas. 
Era um lazer da gente.

ESC – Era a única coisa que nós tínhamos.

RMC – E os passeios também.

ESC – E os passeios até o cemitério.

ESI – Não, ele quer dizer esse piquenique (mostra outra foto) na casa 
do Doutor, fundador do hospital. Como era o nome dele? É lá 
no final da rua Oswaldo Hesse. Nós fomos na casa desse falecido 
médico. Inclusive a gente aqui, nas fotos, tivemos que pular o 
portão da propriedade porque elas esqueceram a chave do portão. 
Da casa não, mas do portão, então a gente teve que pular.

ESC – Lá tinha laranja, a gente apanhou a laranja.

ESI – Foi muito divertido, lugar muito lindo. Dr. Odebrecht, não sei 
como era o nome desse médico.
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RMC – Armando?

ESI – Eu não sei, eu não me lembro mais do nome. Armando Odebrecht, 
eu sei que era no final da Oswaldo Hesse.

ESC – Lá tinha laranja, daí a gente brincou aqui (aponta para um local 
na foto), brincou de amarelinha.

ESI – Era um sítio, né, mas era casa dele mesmo. Lá houve várias 
brincadeiras entre as irmãs e a gente. Foi muito lindo. O único 
passeio fora do hospital, outros passeios nós não tivemos não. E 
era só lá dentro mesmo. Hoje é bastante construído, mas na época 
não. Tinha o bosquezinho lá atrás.

RMC – Vocês querem comentar mais alguma coisa sobre o hospital?

ESC – Não, eu acho que a gente já comentou tudo que tinha que 
comentar, o que a gente lembrou no momento. Talvez a gente até 
tenha alguma coisa ainda a dizer, mas no momento a gente não 
lembra.

RMC – Talvez num próximo dia, quando eu devolver as fotos, vocês 
lembrem de mais alguma coisa.

ESI – Sim, sim. É, eu também digo o mesmo. Há muitas coisas para a 
gente curtir, que era de bom, que ainda ficou, mas no momento...

ESC – Já se passaram tantos anos, passou tanta coisa na vida da gente.

ESI – Só que uma coisa de bom que ficou, que ficou e permanece até 
hoje, é aquela época lá do hospital.

RMC – Bem, eu agradeço pelo depoimento então, e espero que a gente 
converse mais vezes.

ESI – Prá nós é um prazer.

ESC – Obrigada. A LINGUAGEM DA SERRA-ACIMA

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense

Digitalizado pelo Arquivo Histórico José Ferreira da Silva - Blumenau/SC



122 Blumenau  cad., Blumenau, t. 51, n. 4, p. 121-124, jul./ago.  2010

Enéas Athanázio

123Blumenau  cad., Blumenau, t. 51, n. 4, p. 121-124, jul./ago.  2010
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A LiNguAgEm DA SErrA-ACimA

Enéas Athanázio*1

Em nosso Estado a diferença entre a língua falada nas regiões 
da Serra-Acima e do Litoral é nítida. O palavreado, a entonação e o sotaque 
diferem muito, tanto que, para quem conhece, umas poucas palavras já 
indicam as origens de qualquer catarinense. Na região serrana, as origens da 
população, o intercâmbio com o Rio Grande do Sul e o Paraná, a numerosa 
presença dos italianos, poloneses e alemães, além de alguma influência 
castelhana, geraram um linguajar característico, ainda que não seja um 
dialeto, ao mesmo tempo conservador e criativo, uma vez que o povo, talvez 
em face do isolamento em que permaneceu por longo tempo, manteve em 
uso vocábulos caídos no esquecimento em outras regiões e também criou 
palavras inéditas para designar coisas cujos nomes ignorava. Muitas dessas 
palavras inventadas, segundo os linguistas, encontram fundamento nas 
normas da língua, fato deveras surpreendente. Enfim, a linguagem usada 
naquela região tem nuances próprias e características muito ricas, mas  vem 
sofrendo a inevitável influência da televisão que tudo vai igualando, e, por 
assim dizer, raspando as arestas dos regionalismos, empobrecendo a língua 
portuguesa como um todo.

A preservação dessa linguagem é importante porque integra a 
cultura regional, por um lado, e, por outro, revela a riqueza e a variedade 
da cultura do próprio Estado. A dificuldade, a meu ver, está na maneira de 
realizar essa preservação, uma vez que nem mesmo as novas gerações locais 
a conhecem. É uma tarefa que os historiadores convencionais não têm 
como realizar, pois a linguagem regional não constitui a sua preocupação 

* Escritor e Advogado.

Autores Catarinenses

maior. Diante disso, é a ficção dos autores regionais que tem registrado 
essa linguagem, garantindo assim a sua sobrevivência. Em seus romances, 
novelas, contos, crônicas e poemas eles vêm usando esse palavreado nas 
descrições e nos diálogos de suas obras, tal como foi ou ainda é usado pelas 
pessoas nos seus relacionamentos cotidianos. Em função disso, alguém já 
observou que é mais fácil e autêntico reconstituir a vida na região através 
das obras dos regionalistas que dos historiadores tradicionais.

Importante contribuição nesse sentido foi dada por Fernando 
Tokarski com o “Dicionário de Regionalismos do Sertão do Contestado”, 
publicado pela Editora Letras Contemporâneas (Florianópolis – 2004). 
Também autor de novelas, contos e poemas regionalistas, além de viver 
na região do Contestado, onde as peculiaridades da linguagem são ainda 
mais acentuadas, ele realizou longo e paciente trabalho de pesquisa, tanto 
in loco, no contato direto com o povo, colhendo seu material da própria 
realidade, como também nas obras dos regionalistas, desde Tito Carvalho, 
Edson Ubaldo, José Alberto Barbosa, eu próprio e outros, além de se valer 
das obras de sua autoria. Cada verbete registrado é seguido de seu significado 
corrente e, sempre que possível, com exemplo extraído de trechos das obras 
dos autores. Fiquei satisfeito ao constatar que Tokarski e eu fomos os que 
deram as maiores contribuições. Graças ao incansável trabalho dele, a Serra-
Acima conta agora com um dicionário que faltava, registrando de forma 
metódica toda a imensa riqueza da fala regional. 

Além de constituir um aprendizado para os originários 
de outras regiões e uma recapitulação para os nativos, o “Dicionário” é 
uma leitura deveras curiosa. Algumas palavras dele retiradas devem soar 
estranhas aos ouvidos de pessoas de outras latitudes, embora sejam usuais 
na região serrana e, por outro lado, um atrativo a mais para os linguistas. 
Vejamos alguns exemplos colhidos ao acaso: abichornado, abombado, 
aborrido, afilipado, bicharia, bispar, bocó, cainhar, calmariar, caborteiro, 
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cetra, culepe, embombachado, encarangar, encrespar, entojado, escramuçar, 
forge, garrar, guachivo, guapeca, homarada, jaguara, lançante, lavareda, 
liso, lubuno, lombeira, macaio, maleva, matear, oriar etc. Alguns desses 
vocábulos poderão, eventualmente, ter outro significado na linguagem 
comum. Assim, por exemplo, “liso” significa escorregadio, enquanto lá 
designa o copo em que é servida a cachaça nas bodegas ou bolichos (bares).

Dentre as influências sofridas pela região, conclui o autor 
que o tropeirismo foi o que deixou maiores marcas, “sobretudo naqueles 
vocábulos ou expressões relacionados à vida campeira, quer na pecuária 
ou na agricultura...” (p. 8). Trouxe também interpretação própria sobre 
as origens e o significado de alguns vocábulos, o que constitui uma 
contribuição pessoal ao conhecimento da linguagem regional. Relacionou 
ainda os nomes de numerosas plantas e animais comuns naquelas paragens 
e termos provenientes dos colonizadores, como o polonês, o ucraniano 
e o alemão. É claro que se valeu de intensas e prolongadas pesquisas na 
volumosa bibliografia existente, palmilhando páginas sem conta. Trata-se, 
enfim, de um trabalho de consulta indispensável a todos que queiram bem 
conhecer nosso Estado, pelo qual Fernando Tokarski está de parabéns.

Seria falsa modéstia de minha parte deixar de registrar que o 
livro foi dedicado a mim, o que me provocou agradável surpresa.

         

       

REVISTA BLUMENAU EM CADERNOS

Política editorial
Blumenau em Cadernos é uma revista editada desde 1957, idealizada pelo 
pesquisador José Ferreira da Silva. Contempla a publicação de matérias da 
historiografia de Santa Catarina, em especial da região do Vale do Itajaí. Aborda 
temas relacionados a questões históricas, sociais, econômicas e culturais. 

Registrado com o ISSN 0006-5218, é um periódico científico-cultural publicado 
bimestralmente pelo Arquivo Histórico José Ferreira da Silva e pela Editora 
Cultura em Movimento, unidades da Fundação Cultural de Blumenau.

Tem um Conselho Editorial constituído de historiadores, jornalistas, tradutores, 
escritores e pesquisadores. 

É dividida em várias seções ou colunas:

Artigos
Os textos devem obedecer aos seguintes critérios: notas, citações, referências e 
bibliografias. Devem estar, preferencialmente de acordo com as normas da 
Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT). As notas de conteúdo devem 
constar no rodapé e as referências e bibliografias no final do texto. Os artigos 
devem ter até 18 páginas (incluindo citações, referências, imagens e tabelas), 
apresentando, preferencialmente, resumo de até 10 linhas em português e 3 
palavras-chave em português. 

Autores Catarinenses
Com comentários, críticas de obras e resenhas de lançamentos de autores 
catarinenses. 

Biografias
Seção dedicada ao registro de biografia de pessoas que fizerem e fazem parte da 
construção da História local e regional. 

Burocracia & Governo
Para publicação de documentos oficiais que sejam de interesse da história regional. 

Crônicas do cotidiano
Coluna que contempla autores que narram, sob a forma de crônicas, aspectos das 
vivências regionais. 
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Documentos Originais
Seção bilíngue, contendo textos em língua estrangeira e a respectiva tradução para 
o português.

Entrevistas
Coluna dedicada a depoimentos de história de vida e/ou temáticos. 

Fragmentos da nossa história local
Artigos de antigos jornais de Blumenau, revelando aspectos do passado sob a ótica 
jornalística.

Memórias
Setor que contempla aspectos do cotidiano descritos por memorialistas, 
oportunizando a participação comunitária.

Transcrição de documentos
Transcrição de cartas e relatórios relacionados à história regional. 

Para todas as seções recomendamos/solicitamos/comunicamos aos autores:
a) Vínculo institucional do autor e da sua titulação, se houver;
b) Endereço eletrônico para correspondência e telefone/fax para contato;
c) Os textos devem ser encaminhados para o endereço eletrônico: arquivohistorico@
fcblu.com.br, digitados no programa Microsoft Word for Windows, fonte 
Garamond, tamanho 12, com espaço 1,5cm;
d) As imagens e tabelas, além de virem no corpo do texto, devem também ser 
enviadas em arquivo anexo com suas respectivas legendas e fontes; 
e) Os textos encaminhados à revista serão apreciados pelo Conselho Editorial. Este 
se reserva o direito de publicar ou não os textos encaminhados à sua apreciação, 
bem como de sugerir mudanças aos respectivos autores;
f ) Cada autor receberá cinco exemplares da revista, referentes ao número que 
contiver seu texto; 
g) Os textos publicados e a exatidão das referências citadas são de responsabilidade 
exclusiva do(s) autor(es). 
h) O Conselho Editorial não se responsabiliza pela redação, nem pelos conceitos 
emitidos pelos autores.
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Para proceder à assinatura da Revista ou sua renovação, assim como receber números 
antigos ou tomos completos encadernados, procure-nos.

Abaixo informamos nossos preços:

- Assinatura nova: R$ 80,00 (anual = 6 números)

- Renovação da assinatura: R$ 60,00 (anual = 6 números)

- Tomos anteriores (encadernados com capa dura): R$ 100,00

- Encadernação: R$ 150,00 o volume (até 1998, um volume para cada tomo. De 1998 
em diante, dois volumes por tomo).

- Tomo completo encadernado: R$ 180,00 (para tomos de 1998 em diante. Para tomos 
de anos anteriores, solicitar orçamento).

a) ( ) Desejo assinar a revista Blumenau em Cadernos para o ano de 2011. 

Anexo a este cupom, a quantia de R$ ____________ (____________________ reais) 
conforme opções de pagamento abaixo.

b) Outras opções acima: ______________________________ Preço: R$___________  
    (____________________________ reais)

Formas de pagamento:

( ) Vale Postal - Fundação Cultural de Blumenau - Blumenau em Cadernos

( ) Depósito no Banco do Brasil - 0779.952-7 - Agência 0095-7. Após o pagamento, 
passar Fax do recibo de depósito com o nome do depositante, para nosso controle.

( ) Cheque - Banco: _________ Número do Cheque: _________________________

Dados do Assinante:

Nome: ______________________________________________________________

Endereço:____________________________________________________________

Bairro:____________________________________Cx.  Postal: _________________

CEP:__________-____ Fone para contato: _________________________________

Cidade:________________________ Estado:_______________________________

Assinatura

Arquivo Histórico José Ferreira da Silva

Caixa Postal 425 - CEP 89015–010 – Fone: (47) 3326-6990 – Fax (47) 3326-4237

Blumenau (SC) – E-mail: arquivohistorico@fcblu.com.br
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