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O objetivo do presente trabalho é analisar como os descendentes de imigrantes 

italianos que se estabeleceram na cidade de Caxias do Sul na região nordeste do Rio 

Grande do Sul entre o final do século XIX e o início do século XX realizaram uma 

apropriação étnica do território. Apesar de a rigor não podermos falar em grupo étnico no 

caso dos descendentes de imigrantes italianos de Caxias do Sul, a região apresenta uma 

certa distintividade cultural em relação a cultura nacional, por isto move-nos o desejo de 

entender as razões da persistência do grupo como um segmento diferenciado da cultura 

nacional, bem como compreender os sinais diacríticos que os atores sociais elegeram para 

reivindicar uma identidade de “italianos do Rio Grande do Sul”. 

Caxias do Sul é uma cidade de porte médio, com uma indústria bastante 

desenvolvida. ( para só ficar em alguns exemplos a Eberle, a Marcopolo, a Agrale ) e que 

tem como principal atração turística a Festa Nacional da Uva, uma festa da colheita, uma 

celebração do rural, inspirada nos imigrantes italianos que fundaram a cidade, mas que já 

não são maioria em um município onde a população mais que dobrou nos últimos trinta 

anos. 

Muitos dos descendentes que reivindicam a identidade ítalo-brasileira hoje, fazem-no 

por acreditar que esta identidade lhes agrega valor e contribui para a sua diferenciação 

social. Ser ítalo-brasileiro, é mais valorizado do que ser simplesmente, brasileiro. Além 

disso, a partir da inserção nas redes destes grupos étnicos, as possibilidades de ascensão 

social ampliam-se, uma vez que a marca da identidade ítalo-brasileira passa a ser um 

diferencial, que permite ter acesso, por exemplo, à cidadania italiana, trabalho no exterior, 

bolsas de estudo, etc. 

Devemos, no entanto lembrar, que os descendentes de italianos que residem em 

Caxias do Sul, não constituem um grupo étnico no estrito sentido do termo, mas delineiam-

se como um grupo diferenciado da identidade nacional, apresentando sinais diacríticos que 

conformam o seu reconhecimento enquanto grupo. Os habitantes da região reportam esta 

identidade como característica dos descendentes de imigrantes italianos, que instalaram-se 

na região a partir de 1875. As lideranças da cidade falam em ítalo-brasileiros, ítalo-gaúchos 
                                                           
1 (Universidade Federal do Rio de Janeiro; 
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ou descendentes de italianos. O povo em geral fala de si mesmo como “italianos” ou 

“italianos do Rio Grande do Sul”. 

A imigração italiana para o Brasil começou pelos estados do Rio Grande do Sul e 

Santa Catarina. O Paraná recebe uma imigração secundária, com uma colonização tardia já 

no século XX. O objetivo dos agentes de colonização era trazer para o Brasil famílias de 

agricultores brancos, e o processo de recrutamento para a colonização no norte da Itália só 

se efetiva quando se torna mais difícil trazer alemães, que eram vistos como agricultores 

eficientes e como o ideal para a colonização no Rio Grande do Sul . 

As primeiras colônias na encosta superior do nordeste do Rio Grande do Sul, foram 

as de Conde d’Eu e Dona Isabel, na região onde atualmente estão localizados os municípios 

de Garibaldi e Bento Gonçalves, respectivamente. Estas colônias foram criadas pela 

presidência da província em 1870, antes que se iniciasse o processo de imigração italiana 

no estado. Para ocupá-las, o governo provincial firmou contrato com duas empresas 

privadas, que deveriam introduzir 40 mil colonos em um prazo de dez anos, no entanto, o 

governo provincial desistiu de administrar a colonização da área, e repassou-a para o 

governo central. 

É a partir de 1875, sob a administração da União, que chegam as primeiras levas de 

italianos para Conde D'Eu e Dona Isabel. No mesmo ano, em 1875, foi criada a colônia 

Caxias, no local chamado pelos tropeiros que subiam a serra em direção a Bom Jesus de 

"Campo dos Bugres". Essas primeiras levas de imigrantes, a partir de 1875, vinham primeiro 

do Piemonte e Lombardia, e depois do Vêneto. 

 Esses camponeses italianos adquirirão ao chegar no Nordeste do Rio Grande do Sul 

a identidade de colonos, isto é, proprietários de uma fração de terra denominada colônia. 

Segundo Seyferth (1993:38): “No seu significado mais geral, a categoria colono é usada 

como sinônimo de agricultor de origem européia, e sua gênese remonta ao processo 

histórico de colonização (...) e ainda “ A categoria colono foi construída, historicamente 

como uma identidade coletiva com múltiplas dimensões sociais e étnicas 

(Seyferth,1993:60)” . 

Sendo assim a palavra colono, que era a designação oficial para o imigrante que 

adquiria um lote de terra em um projeto de colonização, converte-se em um símbolo de 

diferenciação étnica. Instalados em pequenas colônias que, embora dentro dos parâmetros 

da política de colonização brasileira, buscavam reproduzir o modelo camponês europeu, o 

parcelamento das terras rapidamente levou à migração para novas frentes de expansão 

como forma de manutenção da identidade camponesa. No entanto sabemos que os 

camponeses não são uma classe homogênea. O fato de ter durado décadas também 

contribuiu para uma imigração heterogênea que permitiu logo nos primeiros anos uma 
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pequena diferenciação social. Se todos chegam ao Brasil como camponeses, logo teremos 

comerciantes e através do acúmulo de capital produzido pelo comércio as primeiras 

indústrias. Surgindo uma dicotomia básica citadinos X campesinos. 

É a elite urbana que emerge deste processo de diferenciação social que vai conduzir 

o processo de construção de uma identidade baseada na origem e marcada pelo ethos do 

trabalho. Esta é uma elite econômica, formada inicialmente por um número muito pequeno 

de famílias que casam entre si, mas também com membros da ellite luso-brasileira ou 

alemã. Após a década de 70 esta elite começa a se diversificar e aumenta ligeiramente 

recebendo em seus quadros pessoas que ascendem em função da escolarização ou através 

da política. Acreditamos que atualmente não há mais uma homogeneidade na elite de 

Caxias do Sul, mas que num primeiro momento foi o fato de compartilharem a mesma 

origem e os mesmos valores que possibilitou a esta elite adquirir junto com o capital 

econômico, o capital político e social. 

Segundo Giralda Seyferth, a grande repressão da campanha de nacionalização 

brasileira se dá junto aos imigrantes que não falavam português, enquanto a classe mais 

alta mantém a cultura e constrói uma identidade diferenciada calcada na etnicidade. Em 

Caxias do Sul observamos que justamente durante o período em que a campanha de 

nacionalização foi mais forte, de 1930 até 1954, os prefeitos são descendentes de italianos, 

inclusive aquele que foi nomeado durante o Estado Novo, Dante Marcucci que ficou no 

poder até 1947, e que antes de chegar à prefeitura já havia exercido o cargo de presidente 

da Festa da Uva de 1932, acumulando os dois cargos, prefeito e presidente da Festa em 

1937. 

 Em 1975, centenário da imigração italiana em Caxias, o prefeito é Mário Bernardino 

Ramos, presidente da Festa da Uva de 1972 e o governador do estado Euclides Triches, 

havia sido prefeito de Caxias do Sul no período de 1951-1954. Acreditamos que essa 

inserção política possa ter contribuído para a perenidade e notoriedade da festa, já que 

normalmente, é mais fácil, para quem tem mais poder e dinheiro manter a sua identidade 

étnica e são justamente estas pessoas que produzem um discurso sobre a etnicidade. 

O investimento na manutenção destas raízes é também um investimentos na 

manutenção de determinados valores e comportamentos que avalizam e legitimam a 

ascensão e manutenção do poder por parte dos membros desta elite. 

 Podemos afirmar que na região de Caxias do Sul está havendo uma reconstrução 

de identidade. Na década de 50 do século XX construiu-se a identidade de imigrante 

italiano, onde o imigrante era progressista, desenvolvido, o colono pioneiro que havia 

transformado-se em industrial. Nesta mesma época aqueles que permaneciam como 

colonos eram vistos como símbolo de atraso. 
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A dicotomia rural/urbano correspondia a dicotomia colono/italiano. 

Contemporaneamente observamos uma revalorização do campo e do colono e a fusão das 

duas identidades anteriores em uma só: o colono italiano 

Com base nas entrevistas realizadas e na bibliografia compulsada, podemos 

constatar a existência de uma auto-imagem coletiva que remete na origem para o “Pioneiro 

Italiano”. 2 Esta imagem é atualizada e reforçada bienalmente na Festa da Uva. 

  Procuraremos reconstituir a gênese desta auto-imagem, e o seu papel na construção 

da identidade e na escolha dos signos de pertencimento dos descendentes de italianos em 

Caxias do Sul. Sempre assinalando que esses signos não são exclusivos dos descendentes 

de italianos ali estabelecidos e aparecem igualmente nas demais colônias de imigração 

européia, dentro e fora do Rio Grande do Sul. 

 “A imagem que emerge (...) é a do colono pioneiro, com ampla capacidade de 

trabalho derivado da sua condição étnica, que criou um mundo civilizado cercado 

pela barbárie cabocla” (Seyferth, 1994b:19). 

Apesar do discurso oficial do governo brasileiro que considerava as terras do sul do 

Brasil onde se fez a colonização com camponeses de origem européia como despovoadas e 

do discurso dos colonos que ressaltam que estas terras eram florestas “infestadas” de 

índios, podemos perceber, analisando os textos sobre a região, que ela não era tão 

desconhecida, despovoada e isolada como consta na retórica sobre os “pioneiros”. 

Desde o século XVII os jesuítas conheciam o território do atual Rio Grande do Sul e 

suas criações de gado deram origem às chamadas Vacarias do Mar e dos Pinhais, 

respectivamente na campanha e no planalto gaúcho. Nessa época já havia uma estrada que 

ligava Laguna à Vacaria dos Pinhais atravessando a Serra Geral entre Santo Antônio da 

Patrulha (litoral) e São Francisco de Paula (alto da serra). 

Em função da descoberta de ouro em Minas Gerais e da necessidade de animais de 

carga para aquela região, intensifica-se o apresamento de gado nas Vacarias, e em 

decorrência disso surge o “caminho do sul” ligando Sorocaba e Viamão. Ao longo deste 

caminho surgem pousos que evoluem para povoados, vilas e cidades. Segundo Waibel 

(1958:211): 

“Quando o Brasil se tornou independente em 1822, julgou-se necessário dar 

mais ênfase à colonização das duas províncias mais meridionais, que estavam 

                                                           
2 O conceito de pioneiro e de frente pioneira  vêm da geografia  e estão relacionados com a idéia de 

frente de expansão e frente de povoamento.  Ver Waibel (1955 e 1979)  Segundo  Waibel zona 
pioneira  tem um sentido econômico, é a larga faixa que marca o limite da zona povoada.  
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sujeitas a ataques dos argentinos pelo lado sul, e dos índios Botocudos pelo interior” 

(...). 

Os brancos não povoaram as matas, mas apenas as cruzavam rapidamente, 

ao longo de alguns caminhos de boiadeiros e de tropas. Destes o mais importante 

era o que ligava em direção norte-sul, São Paulo a Porto Alegre ou Viamão, no Rio 

Grande do Sul”. 

É justamente na beira do caminho que ligava Porto Alegre a São Paulo que 

começam a ser instaladas as colônias. Próximas a Porto Alegre, são instaladas as colônias 

alemães. E, na encosta da serra, as colônias italianas. Ou seja, os lotes coloniais podiam 

estar isolados no meio da mata, mas os núcleos coloniais foram estabelecidos no caminho 

dos tropeiros, possibilitando um grande intercâmbio de mercadorias e favorecendo o 

surgimento de pensões, hotéis, hospedarias e ferrarias, os primeiros tipos de 

estabelecimentos comerciais da região. 

Para ressaltar a precariedade e a bravura dos imigrantes, há sempre uma referência 

à estrada aberta a facão, pelo meio da mata. Correm na região inúmeras narrativas sobre a 

maneira como os pioneiros subiram a serra carregando seus pertences e abrindo caminho 

na mata a golpes de facão. O percurso que os colonos faziam era de barco de Porto Alegre 

até São Sebastião do Caí e depois em estrada carroçável até o Barracão3. De lá sim, 

abriam caminho a facão até os seus lotes. 

No entanto, a primeira ligação entre os campos de Viamão (onde atualmente fica 

Porto Alegre) e São Paulo foi a Estrada Real, concluída em 1736, um ano antes da 

fundação do estado do Rio Grande do Sul. Desde 1864, existiam estradas ligando às 

colônias alemães aos campos de Cima da Serra, tanto para Vacaria quanto para São 

Francisco de Paula. 

Estas estradas aparecem também no mapa da colônia Caxias desenhado por Adami 

(1957) reproduzido a seguir, onde podemos notar que ao invés de encontrar-se isolada na 

mata Caxias era justamente o ponto de convergência de diversas estradas. 

                                                           
3 Local onde ficavam abrigados os colonos que aguardavam a distribuição dos lotes. 
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Desde sempre um local de passagem, uma encruzilhada em um caminho de 

tropeiros, a cidade de Caxias do Sul nunca foi uma comunidade perdida e isolada no meio 

do mato como rezam as lendas dos pioneiros. 

A idéia de pioneirismo e a de fronteira estão intimamente ligadas e aparecem 

também em relação a outros grupos imigrantes que compartilham a crença de que o grupo 

imigrante realiza a transformação do antes/selvagem para o depois/civilizado. 

Na opinião de Renk: “A idéia de pioneirismo está acoplada à de conquistador, de 

desbravador, aquele que venceu a natureza inóspita e com seu trabalho plantou o 

progresso, que só pode ser associado aos de origem, como uma de suas virtudes étnicas” 

(Renk,2000:157). 

Um outro olhar crítico sobre a historiografia da região é o de Lagemann (1980): Ele 

demonstra que os descendentes de imigrantes começaram a galgar postos políticos já no 
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início do século XX. Inicialmente estes descendentes serão eleitos prefeitos e vereadores 

nas cidades da zona colonial, tanto alemã quanto italiana, mas a partir de 1947 com o 

desenvolvimento econômico da região colonial e a estagnação da “metade sul” do estado 

ocorre “a transferência do peso político da Campanha4 para a área colonial” (Lagemann, 

1980:118). 

Ou seja, os políticos e a elite “de origem”, contribuíram para a construção e 

cristalização da imagem do imigrante como pioneiro e civilizador. No Álbum comemorativo 

dos 75 anos da Imigração Italiana, encontramos: “(...) Entre os árdegos pioneiros de 1875 e 

os lutadores de hoje, não vai diferença maior que nos métodos e meios de trabalho. A 

vontade de vencer, o ânimo na luta, a ambição de melhorar e ir para diante, a vibração, o 

entusiasmo, as virtudes e os defeitos são os mesmos.” 

De acordo com Maestri (1999:191) esta “interpretação heróica da colonização” surge 

em função da “universalização e generalização de depoimentos singulares sobre as 

dificuldades vividas pelo imigrante italiano, nos primeiros tempos, no Rio Grande do Sul”, 

isto é, a partir dos relatos e das biografias dos primeiros imigrantes. E também em função de 

“uma visão hipercrítica da organização do movimento colonizador pelas autoridades 

nacionais”, onde as dificuldades dos tempos iniciais da colonização são maximizadas e as 

providências tomadas pelas autoridades brasileiras para o desenvolvimento da colônia 

convenientemente esquecidas.5

Maestri considera que existe uma ”leitura hagiográfica da história da colonização” 

que é encampada pelos meios de comunicação, adquirindo “ foro científico ao se propor 

como interpretação hegemônica do fenômeno migratório”. Deriva daí, um discurso 

etnocêntrico demarcador de fronteiras étnicas, que aparece tanto nos depoimentos quanto 

na historiografia. 

Para contestar a suposta superioridade dos colonos “de origem”, basta lembrar que 

nem todas as cidades fundadas por imigrantes desenvolveram-se igualmente. As cidades 

originadas na área da antiga colônia de Silveira Martins, são até hoje basicamente agrárias. 

Seus habitantes justificam a falta de desenvolvimento econômico, apesar do “sangue 

europeu”, em função de uma maldição que caiu sobre a colônia por causa do assassinato 

de um padre em 1990. Segundo Zanini (2002b:136): 

                                                           
4 Área pastoril do Rio Grande do Sul, situada aproximadamente,  na metade sul do estado. 
5 As primeiras exposições de produtos coloniais são organizadas pelos administradores das colônias, 

no Rio Grande do Sul há todo um incentivo à policultura, a busca das melhores culturas e o governo 
chega inclusive a trazer agrônomos e técnicos da Itália para melhor orientar os colonos em suas 
culturas. 
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“O padre, de conduta questionável, fez inimizades na colônia e, uma noite, ao 

retornar para sua casa a cavalo foi pego numa estrada, sofreu ferimentos graves e 

mutilação nos órgãos sexuais, o que acabou por provocar sua morte(...) este evento 

ainda sobrevive nas memórias locais como um episódio obscuro da história de 

Silveira Martins e fonte do fracasso econômico local. Segundo os habitantes, o padre 

teria amaldiçoado o lugar”.6

Em 1950, por ocasião da publicação do Álbum comemorativo dos 75 anos da 

Imigração Italiana para o Rio Grande do Sul, Pellanda já lastimava que apesar de próxima 

ao ramal ferroviário e de sua boa localização a colônia de Silveira Martins não houvesse se 

desenvolvido tanto quanto as outras.7

Entre os vários fatores que levaram ao desenvolvimento econômico de Caxias do Sul 

estão a localização da cidade e a rápida constituição de uma burguesia capaz de deter não 

só o poder econômico, mas também o político. 

A explicação étnica contraditoriamente passa por cima dos fatos da colonização que 

apontam para a diferenciação do campesinato e para o enriquecimento de uma elite. O fato 

é que nem todos enriqueceram e que houve um processo de acumulação de capital nas 

mãos dos comerciantes.8 A tal ganho econômico segue-se a acumulação de capital político, 

social e simbólico (Bourdieu, 1987). 

  Em um artigo inédito, sobre identidade brasileira, Schneider chama a atenção, para o 

fato de que a construção de uma identidade envolve a “construção de uma origem “histórica” 

e que esta construção envolve não apenas origens míticas ou mitológicas mas também, 

uma “leitura específica” de determinados fatos históricos” 9 (Schneider, 2003:1). 

  Schneider aponta ainda para um “culto à imigração” , fruto da visão positiva que os 

brasileiros têm da Europa. E, para o fato, de que a cultura do descendente de imigrantes 

                                                           
6 Para mais detalhes ver Véscio (2000). 
7 “O quarto núcleo de população italiana no Rio Grande do Sul, em ordem cronológica, mercê de sua 

situação no centro do Estado, do seu desenvolvimento por três municípios distintos, da vizinhança 
do grande centro ferroviário que é Santa Maria, não logrou o destino da maioria dos outros: 
constituir-se município autônomo” (Pellanda, 1950). 

8 Segundo Woortmann, 1995:123: “(...) elimina-se da consciência(...) as contradições engendradas 
pelo próprio processo de colonização, através da acentuação da diferenciação social entre 
descendentes de imigrantes.  A etnicidade acentuada e a oposição ‘mítica’ relativa aos ‘lusos’(...) 
enfatiza a representação apologética que apaga a possibilidade de uma percepção estrutural, ou 
histórica, do processo”. 

9 Schneider, Jens (2003)  Quais Brasis?  Considerações sobre a construção da identidade brasileira (e 
algumas comparações com Alemanha). O trabalho foi apresentado no PPGAS do Museu Nacional e o 
autor gentilmente me enviou uma versão preliminar do artigo. 
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aparece, discursivamente, como diferente daquilo que é considerado tipicamente brasileiro10 

(Schneider, 2003). 

  Em certo sentido podemos dizer que a Festa da Uva de Caxias do Sul nos fala de 

uma representação da origem da cidade. È elaborada pela elite urbana que busca reatar os 

laços com o seu passado rural.

 No entanto, não podemos esquecer que mesmo as tradições inventadas têm um 

componente inconsciente, e que não podemos reificar a instrumentalização. Referindo-se 

especificamente à elite caxiense Hohifeldt afirma: 

 “Cria-se, assim, inconscientemente, entre elites imigrantes, um dos mais 

importantes mitos de sua estrutura cultural: a do gênio de seus antepassados que, 

recebendo as mais difíceis terras, jogados no interior da mata sem maiores auxílios, 

em meio a animais, bugres e selva, conseguiram não só sobreviver como implantar 

sua força em tempo bem menor que outros grupos colonizadores. O mito do 

progresso seria, depois, utilizado, possivelmente de maneira consciente, por alguns 

donos de capital do futuro, para arregimentar mão-de-obra mais ou menos barata 

para suas primeiras indústrias, realizando-se a partir de então a proletarização que 

três ou quatro gerações atrás haviam tentado evitar, refugiando-se na América contra 

as mudanças sociais da Itália” (Hohifeldt, 1979:211). 

  Um bom exemplo do que Hohiefeldt chama de “mito das elites imigrantes” está 

expresso pictoricamente nos painéis pintados por Aldo Locatelli para os Pavilhões da Festa 

da Uva de 1954, local onde atualmente funciona a Prefeitura Municipal de Caxias do Sul. O 

trecho do painel reproduzido abaixo mostra os imigrantes transformando com o seu trabalho 

a “terra inóspita e hostil”, podemos observar que os colonos constróem suas casas 

enquanto os indígenas observam escondidos . 

                                                           
10 De acordo com Ferreira (1999:153) “Nos discursos correntes o brasileiro aparece bastante 

desqualificado.  Como são discursos pronunciados por brasileiros, cabe perguntar quem são os 
verdadeiros brasileiros ou os brasileiros ideais –  espelhamento que parece remeter-se ao europeu, 
aprofundando sempre a inferioridade brasileira, ao defrontar-se com o olhar discriminador do 
colonizador”. 
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Figura 1- Trecho do painel de Aldo Locatelli. 

O seguinte trecho retirado de Woortmann,(1995:122) explica bem os valores que 

estão contidos nesta representação: 

“Há como que uma mitologização da história(...). O mundo começa com o 

desbravamento da floresta ameaçadora. Antes da chegada dos colonos havia 

apenas a natureza, que incluía os indígenas da área, expulsos ou mortos pelos 

colonos. (...) A memória também ignora, ou minimiza, a presença de posseiros, ou 

mesmo de algumas grandes propriedades (em geral, improdutivas). Com a chegada 

dos colonos – heróis civilizadores – instaura-se a cultura por sobre a natureza”. 

O contexto em que são criadas as ideologias do sucesso do “imigrante pioneiro” é 

um contexto de desenvolvimento econômico baseado na industrialização. Deste modo a 

ideologia do “pioneiro” é na realidade uma adaptação, com contornos étnicos, da ideologia 

capitalista do enriquecimento através do trabalho. Sem esquecer que segundo Da Matta 

(1986:9): “O trabalho sempre indica a idéia (ou ideal) da construção do homem pelo homem. 

Um controle da vida e do mundo pela sociedade”. 

 Cabe ainda lembrar que esta tradição está baseada nas memórias do grupo e como 

nos diz Fausto (1997:9) de certo modo nós “inventamos” o passado a partir do presente. “ 

Além disso, convém lembrar que as lembranças citadas são também veículo de outras 

lembranças, de antepassados e amigos já mortos. O veículo não é neutro, impregnando 

também as histórias ouvidas, com sua própria elaboração”. 

Estas observações de Fausto são especialmente importantes para o estudo da 
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região de imigração italiana no Rio Grande do Sul, já que abundam trabalhos baseados nas 

memórias dos primeiros colonos e na história oral contada por seus descendentes. 

Encontramos em Caxias do Sul, um fenômeno semelhante ao que Sayad observou entre os 

filhos de imigrantes argelinos nascidos na França são os “imigrantes que jamais imigraram” 

(Sayad, 1998:71). Os descendentes dos imigrantes se vêem como parte de um processo 

histórico compartilhado. As histórias da imigração são contadas e recontadas com o objetivo 

de marcar a epopéia. 

Battistel e Costa (1982) citam as “lembranças” de um imigrante que tendo chegado 

ao Brasil com 4 anos, descreve as agruras dos primeiros tempos. É óbvio que tratam-se 

de histórias que ele ouviu dos membros mais velhos da família e incorporou como 

“memórias”. É significativo que existam grandes discrepâncias entre as “memórias” destes 

imigrantes que aqui chegaram na primeira infância e as cartas e relatos de imigrantes 

adultos. 

Le Goff (1992:426) adverte para as relações entre memória, história e poder , 

chamando a atenção para a manipulação da memória coletiva feita pelas classes 

dominantes. Sobre a relação entre história e memória, e na mesma direção que Le Goff, Da 

Matta acrescenta: 

“Tudo isso mostra como a identidade se faz com a história e, num certo 

sentido sem ela. Pois se a história inventa a memória, é a sociedade que, 

salientando certos acontecimentos em vez de outros, constitui as recordações e os 

valores – aquilo que é inscrito no copo social como o que não pode ser esquecido e 

deve ser perseguido, dramatizado e reconstruído” (1998:76). 

A afirmação de Da Matta explica porque são valorizados os relatos de imigrantes que 

descrevem tragédias, grandes obstáculos e perigos. E desqualificados como “propaganda” 

aqueles que elogiam as condições da colônia e incentivam os parentes a imigrar também.11 

A dramatização desta história acontece todos os anos nos desfiles da Festa da Uva. 

A identidade de descendentes de italianos, “italianos do Rio Grande do Sul”, “talian”, 

“ítalos-gaúchos” ou simplesmente “italianos” é construída através do pioneirismo, do elogio 

da família e da religião e principalmente da reafirmação do trabalho. São estes os símbolos 

escolhidos para funcionar como sinais diacríticos do grupo e elementos de contraste em 

relação aos demais “brasileiros”. 

                                                           
11 Um exemplo do primeiro tipo é Lorenzoni (1975), o fato de que ele imigrou primeiro para a região 

da colônia de Silveira Martins na região central do estado, onde as condições eram realmente mais 
duras e as estradas não existiam é constantemente “esquecido” por aqueles que o citam.  Exemplo 
do segundo tipo são as cartas de Paolo Rossato. O primeiro fala das dificuldades encontradas na 
travessia, das mortes no barracão e das dificuldades para chegar até os lotes.  Rossato escreve 
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Seyferth (2000a:98) assinala que as representações simbólicas sobre o pioneirismo 

associado à colonização européia no sul do Brasil marcam as representações de etnicidade 

não só de italianos, mas também de poloneses e alemães. A mesma autora aponta também 

o principal sinal diacrítico que une todos os colonizadores europeus, que é : 

 Um ethos do trabalho, de certa forma vinculado a um ethos camponês, faz 

parte desse universo simbólico que tem como contraponto a preguiça e a indolência 

assumidos como atributo característico do “brasileiro” (ou caboclo). Na representação 

do pioneiro, a categoria colono (trazida do jargão oficial) identifica os imigrantes 

europeus e seus descendentes, e a colonização é definida como um processo 

civilizatório instaurado na selva brasileira”. 

Existe uma desqualificação do caboclo, visto como sinônimo de atraso, contudo, esta 

visão era não só dos imigrantes, mas também da elite brasileira. A imigração é sempre 

narrada como uma epopéia, uma conquista civilizatória dos colonos abandonados na selva, 

e é em cima da noção de processo civilizatório que os descendentes de italianos que moram 

em Caxias do Sul, constróem a sua identidade. 

Tendo chegado primeiro, os descendentes de imigrantes alemães, já haviam 

construído a imagem de pioneiros civilizadores, que depois os descendentes de italianos 

vão reivindicar. A alegação de que receberam terras piores que as dos colonos alemães e 

mesmo assim conseguiram tornar-se “a pérola das colônias”12 remete para uma disputa com 

os demais colonos “de origem”, conceito que remete para uma noção de etnia baseada na 

idéia de sangue.13 Apesar disto, é possível observar que em casos de casamentos 

interétnicos a preferência é sempre pelo cônjuge “de origem” , e no caso dos “luso-

brasileiros” a preferência recai sobre os de origem açoriana, já que estes são vistos como 

                                                                                                                                                                                     
cartas em que afirma: “não creiam vir para a América para mudar de posição, ares, língua, porque a 
língua é toda italiana e somos todos italianos (Azevedo, 1982:153). 

12 Em uma visita à Caxias do Sul, Júlio de Castilhos, então governador do Rio Grande do Sul, 
denominou-a “Pérola das Colônias”.  Sobre a disputa com os alemães encontramos no Álbum 
comemorativo dos 75 anos de Imigração Italiana a seguinte afirmação: “ O confronto, sem 
desmerecer em absoluto da capacidade e do admirável espírito de iniciativa do colono alemão e de 
seus descendentes, serve para desmentir a pretendida indolência dos latinos e, em parte, a suposta 
superioridade de visão econômica de que gozariam os povos protestantes sobre os católicos.  De 
fato, na história da colonização do Rio Grande do Sul, em mais de uma oportunidade tiveram 
idênticos meios e possibilidades iguais, protestantes e católicos, nórdicos e latinos e lá mesmo de 
onde desapareceram irlandeses, suecos, holandeses e imigrantes de outras nacionalidades menos 
preparados para a empresa econômica, como poloneses e russos, vingou a colonização italiana e 
prosperou ao ponto que hoje contemplamos. 
Força é assim reconhecer na colonização italiana, entre nós, qualidades idênticas e equivalentes, na 
capacidade de adaptação e de esforço, na produção, na tenacidade e na inteireza moral, às que 
distinguem a alemã” (Pellanda, 1950).  Este autor também escreveu uma história laudatória sobre a 
colonização alemã no Rio Grande do Sul por ocasião do centenário da imigração alemã em 1925. 

13 Colonos “de origem” são aqueles descendentes de origem européia não portuguesa. Segundo 
Paulilo (1987:159) “Alemães e italianos são chamados de ‘os de origem’, como se o brasileiro não 
tivesse uma origem da qual pudesse se orgulhar” (Ver  também  Seyferth, 1982:72 ; Renk 2000). 
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compartilhando do processo de colonização.14 No entanto é preciso lembrar que existem 

outros tipos de pertencimento que não apenas o étnico, nas classes mais altas os 

casamentos privilegiam o pertencimento econômico. 

Ao construir o lugar do pioneiro, colonizador e civilizador para si os imigrantes 

italianos e seus descendentes determinaram também o lugar dos outros moradores da terra: 

para os negros e índios o papel de selvagens e incultos, para os descendentes de 

portugueses o papel de pessoas sem refinamento e de maneiras rudes, julgamento já 

expresso no apelido pelo qual eles são conhecidos: pêlo duro, uma designação regional 

para o que no resto do país se conhece como casca grossa. 

Ao contrário das grandes cidades, em especial em São Paulo, onde aparece ainda 

hoje o estigma do italiano grosso, pouco educado, enfim: “casca grossa”. Em Caxias do Sul 

o alto grau de coesão grupal15 permite que os estigmatizados como grossos sejam os 

descendentes de portugueses apelidados de “pêlo duro”. 

 Na década de 50 do século XX construiu-se a identidade de imigrante italiano, onde 

o imigrante era progressista, desenvolvido, o colono pioneiro que enriqueceu através do 

trabalho. A idéia de progresso contida aí é a de desenvolvimento urbano, industrialização, 

grandes edifícios, enfim a transformação da “colônia” de imigrantes pioneiros na grande 

metrópole civilizada e civilizadora que serve de modelo de desenvolvimento ao resto do 

país. 

 Sabemos que as categorias de atribuição podem passar de negativas para positivas. 

Se durante a 2ª Guerra Mundial ser “italiano” era uma categoria negativa, a partir do final da 

guerra observamos uma reelaboração que aponta o imigrante italiano como o civilizador, 

aquele que transformou a selva em cidade através do suor de seu rosto. A cultura “italiana” 

é assumida como um sinal diacrítico. Há uma construção histórica de uma identidade, 

ligada a determinados comportamentos, que estão associados ao sentido de pertencimento 

a um grupo. Acontece neste caso um privilegiamento de uma natureza biológica (a 

descendência italiana) para a explicação social (o desenvolvimento de Caxias do Sul). A 

cultura adquire assim um significado classificatório implicando na noção de superioridade e 

inferioridade. 

                                                           
14 Como todos possuem a nacionalidade brasileira há mais de um século é muito difícil conseguir 

dados precisos sobre o casamento entre descendentes de imigrantes. Fizemos a inferência à partir 
de sobrenomes, pesquisa em jornais da região e de afirmações dos nossos entrevistados.  No 
entanto podemos afirmar que os “casamentos interétnicos” são mais comuns na zona urbana que 
na rural e nas classes mais altas, já que nas mesmas o condicionamento de classe é maior que o 
“étnico”.  Em um livro sobre a história da sua família a professora Loraine Slomp Giron fala em 
casamentos interétnicos já a partir da segunda geração, mas ela considera que imigrantes italianos 
oriundos de diferentes regiões da Itália pertencem a etnias diferentes. 

15 A coesão aparece em função da migração familiar, mas também é incentivada  pela igreja católica. 
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Neste caso o espaço urbano é visto como o espaço da civilização por excelência, tal 

visão coaduna-se com o nacionalismo italiano que, ao contrário do alemão: “postulava um 

Estado criado por membros de uma cultura urbana” (Wolf,2003:238) e insistia no conceito 

de civiltá, ou seja, as qualidades da civilização. 

O imigrante italiano é visto como o “pioneiro” que desbravou a terra, derrubou a mata 

e expulsou os “bugres”. 16 Este conceito de nacionalismo explica porque os brasileiros são 

vistos através de uma ótica extremamente negativa dentro de uma lógica de mitificação e 

glorificação do “pioneiro” italiano em contraste com os “selvagens” da terra. 

Esta visão do imigrante como “civilizador” já podia ser vislumbrada na política 

imigratória visto que, como nos diz Ramos (2002:61): 

“E no debate sobre o projeto civilizatório envolvido na imigração-colonização se 

revela um dos aspectos mais perversos desta política: a marginalização do 

trabalhador nacional, em especial do ex-escravo, o que era justificado, em última 

análise com base em representações racistas que recaíam sobre os não-brancos. 

Assim, o pressuposto de que o imigrante trazia a civilização para o mundo do 

trabalho se complementava com a representação do escravo, ex-escravo ou homem 

livre e pobre como um bárbaro, que destruía a natureza e desperdiçava recursos 

com suas técnicas atrasadas. E isto quando trabalhava”.17

 Foi a aceitação desta tese, em nível oficial no início do século XX, que implicou no 

apoio maciço à imigração européia, com uma defesa irrestrita da imigração de brancos 

vindos da Europa. Mas Barcelos vai além e destaca aquela que parece ser a capacidade 

mais admirada no imigrante italiano: a possibilidade de assimilação. 

“Etnograficamente, a população do Rio Grande do Sul, que a princípio 

fundira-se no cadinho ocasional das “três raças tristes”, repetindo o verso bilaqueano 

– o indígena, o português e o africano – vem aos poucos, perdendo o pigmento 

moreno e se arianizando à custa do elemento europeu que acorre, enquanto o índio 

e o negro se diluem sem novas fontes de fortalecimento. A imigração permanente 

que se processa no Brasil, enseja a incorporação de elementos sadios e 

trabalhadores, como alemães, italianos, sírios, bem assim de outras procedências 

                                                           
16 No entanto Rodrigues afirma que: “Apesar da ‘paúra dei bugheri’ [ Os italianos] não tiveram 

contatos e nem sequer viram, realmente, nenhum índio ou ‘bugre’ nas terras que ocuparam (...)” 
(1988:45). 

17 Esta marginalização do trabalhador nacional fica clara na própria legislação, como por exemplo no 
artigo 46 do Decreto nº6.455 de 19 de abril de 1907: “Em núcleos destinados a estrangeiros apenas 
se poderá vender a nacionais um número de lotes inferior a 10% dos que aqueles ocuparem.  
Todavia, quando em um núcleo a quantidade de lotes possuídos por estrangeiros atingir ou for 
superior a 300, será organizada, se conveniente, uma seção contígua de lotes para agricultores 
nacionais” (apud in Iotti,2001:501). 
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étnicas, que, trazendo sua cultura de além-mar, contribuem com o seu sangue e seu 

labor para o desenvolvimento de nosso estado” (Barcelos, 1970:35). 

Note-se que o autor repete em 1970 os argumentos da política imigratória do século 

XIX e do início do século XX. Seu pensamento ecoa muito próximo do de Azevedo Amaral, 

(1938) quando este se refere ao contraste entre o imigrante, expoente de uma ética de 

trabalho e o que ele chama de “mestiço parasitário”. É significativo, que nenhum dos dois 

examine o contexto econômico em que se deu a incorporação de imigrantes e negros na 

sociedade nacional e ainda o fato da teoria do branqueamento nunca ter sido inteiramente 

abandonada, estando ainda presente sub-reciptiamente no inconsciente da população. 

Entretanto existe da parte do imigrante europeu uma rejeição a esta mestiçagem, 

Moraes (1981:124) cita um articulista teuto-brasileiro que na revista “Deutsch Arbeit”18 

afirma: 

“Querem apeia-lo [o teuto-brasileiro] de sua alta posição cultural, e deprimi-lo 

até ao chão do mestiçamento enfraquecido, de onde deve provar sua força 

empreendedora, reerguendo esse mestiçamento”.19

 Não encontramos textos em que os descendentes de imigrantes italianos deixem tão 

claro o seu repúdio ao mestiçamento, mas podemos afirmar, baseados nas entrevistas e na 

nossa observação, que eles compartilham deste ponto de vista. Isto aparece às vezes em 

análises de historiadores ítalo-gaúchos, como Costa e De Boni: 

Investir, fazer negócios, ganhar dinheiro, nisto nos julgamos mestres 

insuperáveis. Para falar de nossa competência no ramo, observamos com orgulho 

que não houve firma de judeu que tenha conseguido sobreviver em Caxias do 

Sul.(...) 

E como admiramos nossos irmãos de sangue que acumularam fortuna !!(...) 

Em nossas rodas de conversa _ mais que de mulheres e de caçadas _ tratamos de 

negócios, aventamos novas formas de sucesso, gostamos de mostrar como estamos 

bem de finanças (...). 

Esta visão economicista nos torna até mesmo um tanto daltônicos quanto à 

cor da pele humana: nossa prevenção ante o negro, geralmente, têm pouco de 

racismo e muito de desaprovação devido ao modo como ele encara a vida e o 

trabalho. Convém mesmo observar que nossos pais usavam o termo “brasilián” 

(brasileiro) tanto para indicar o luso-brasileiro, como para indicar o negro. 

                                                           
18 Trabalho Alemão. 
19 Deutsch Arbeit no  fascículo n.º 8, de agosto de 1938. 
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(...)“Quanto à religião, nos julgamos mais e melhores católicos que os 

demais.(...) e que exportamos padres, frades e freiras (tal como vinho) de nossa 

região colonial para todo o país e até mesmo para o exterior”(1998:20-21). 

Este tipo de historiografia influencia a população de origem ítalo-gaúcha na sua 

construção identitária, contribuindo para reafirmar as diferenças. 

Um aspecto subjacente a esta reafirmação cultural passa pelas noções de "raça" e 

"sangue" e pelo debate nacional em torno da idéia do branqueamento da população 

brasileira através da imigração européia seletiva. Se lembrarmos que o imigrante italiano era 

um dos imigrantes preferenciais justamente porque sendo latino, se aculturaria mais 

facilmente na sociedade nacional, podemos entender porque se torna tão importante para 

este grupo a defesa das suas “raízes”. 

Referindo-se aos trabalhadores da Metalúrgica Eberle, Lazzarotto (1981) afirma que 

a relação de vizinhança entre imigrantes e negros e caboclos foi difícil. Nas suas palavras: 

“Este era o nome dado aos pretos: os brasileiros. Termo que trazia muito de pejorativo e 

muito de um racismo que o descendente italiano cultivou em favor da sua superioridade” 

(Lazzarotto, 1981: 92). 

Ainda, segundo o mesmo autor, dificilmente os negros conseguiam trabalhar na 

gravação ou na mecânica que eram vistos como trabalhos mais limpos e racionais, 

concentravam-se principalmente na fundição onde o trabalho era mais pesado. Da mesma 

forma, apesar de poderem ser vistos em número significativo nas fotos tiradas na fábrica, de 

1906 em diante, o primeiro operário negro registrado é de 1943. 

Azevedo, escrevendo em 1952, relata que havia em Caxias “uma linha de cor, 

bastante nítida, separando brancos de ‘morenos’, isto é, das pessoas de cor, as quais orçam 

cerca de 4%” da população. Além disso ele observa “uma linha de separação mais tênue, 

entre descendentes dos imigrantes primitivos e brasileiros, geralmente originários de outras 

partes do estado e descendentes de lusos”(Azevedo, 1957:294). 

Tal separação não é exclusiva de Caxias do Sul. Weber (2002:186), referindo-se ao 

município de Ijuí, afirma que: “entre os brasileiros, os mais estigmatizados eram os negros e 

os mestiços, duplamente enquadrados nas classificações próprias da região colonial e na 

clivagem mais geral da sociedade brasileira, dividida entre negros e brancos”.20

Da mesma forma que Weber aponta para Ijuí também encontramos em Caxias do 

Sul relatos de conflitos, inclusive com o assassinato do gerente de uma fábrica de tecidos, 

descendente de italianos, por um brasileiro em 1933. O motivo para o crime teria sido a 

                                                           
20 Grifo da autora. 
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recusa do gerente em empregá-lo. No julgamento o advogado do acusado alegou que o 

gerente só empregava italianos e seus descendentes e negava emprego aos italianos e 

seus descendentes. O advogado do morto considerou isto “uma afronta ao morto e uma 

provocação ao ódio entre nacionais e italianos” (apud Azevedo,1994:231).21

A etnicidade expressa uma dimensão do social e obscurece a distinção de classes. 

Assim ao apelar para uma classificação “étnica” dispondo hierarquicamente os italianos no 

topo e os negros na base, obscurecem-se outras classificações possíveis tais como patrões 

e empregados. 

É em grande medida através da exploração do trabalho infantil e da superexploração 

do trabalhador, que as indústrias da região conseguem seu desenvolvimento.22

 Certamente não foi por acaso que o movimento sindical apareceu muito tardiamente em 

Caxias do Sul e ainda assim liderado pelos tanoeiros portugueses (Vargas, 1998).23 Por 

outro lado a invocação ao ethos do trabalho como uma característica étnica pode levar não 

exatamente a uma solidariedade, mas a uma preferência por trabalhadores de “origem” 

européia e ao preconceito contra “brasileiros”. Ao explorar a divisão italianos/brasileiros 

encobre-se uma outra divisão a de patrão/empregado. Os imigrantes italianos e seus 

descendentes eram considerados “bons” trabalhadores “dóceis” e “cumpridores dos seus 

deveres”. 

O progresso é visto como resultado do pioneirismo e do amor ao trabalho do colono 

italiano. O espaço urbano é visto como o espaço da civilização por excelência. O que se 

celebra é o espaço que foi construído pelo homem, pelo imigrante, pelo “pioneiro” que 

desbravou a terra, derrubou a mata e expulsou os “bugres”. 24

O fundamento da etnicidade é buscado no segmento dominado (o colono) que em 

função do desenvolvimento histórico se transforma no civilizador. Sobre a idéia de 

superioridade étnica e do ethos do trabalho Seyferth (1986:66) assinala que: 

“A representação da etnicidade com base num ethos do trabalho permite 

entender melhor a questão da cidadania e a forma como a categoria ‘colono’ marca a 

                                                           
21 Azevedo(1994) relata ainda várias rixas entre “brasileiros” e “italianos”, e que segundo seus 

entrevistados durante a 2ª guerra mundial muitos “negros” aproveitaram para denunciar os 
italianos. 

22 Dos autores que examinamos os únicos que referem a exploração do trabalhador em Caxias do Sul  
são  Lazzarotto (1981) e   Hohifeldt (1979). 

23 O primeiro sindicato de Caxias do Sul foi fundado por operários portugueses na Vinícola Antunes, 
cujo dono também era português. 

24 No entanto Rodrigues afirma que: “ Apesar da “paúra dei bugheri” [Os italianos] não tiveram 
contatos e nem sequer viram, realmente, nenhum índio ou “bugre” nas terras que ocuparam (...)” 
(1988:45) 
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identidade étnica, mesmo num contexto urbano. O que está em jogo aqui é o colono 

concebido como pioneiro e civilizador _ aquele que transformou as florestas do sul 

do Brasil em ‘ilhas’ de civilização”. 

No caso de Caxias do Sul forma-se, desde cedo, uma elite dirigente na cidade, tanto 

política, como economicamente falando e é esta elite que vai impor a sua visão de mundo, 

bem como o mito de origem do “pioneiro”, do “colono italiano”. 

 Destaque-se que esta elite adquire sinais de prestígio dos dois lados do Atlântico: no 

Brasil tornam-se oficiais da Guarda Nacional e na Itália são condecorados Comendadores 

pelo Vaticano ou pelo Rei da Itália Vittorio Emanuele III.25

 Em Caxias do Sul, observamos que os italianos, apesar da condição de minoria 

nacional são, no início da colonização, maioria local e, nos dias de hoje, elite dominante. Em 

Caxias do Sul encontramos o mesmo processo de mitificação e glorificação do “pioneiro” 

italiano em contraste com os “selvagens” da terra. 

Devemos lembrar que tais construções não são exclusivas dos grupos de 

descendentes de imigrantes italianos e nem sequer exclusivas de descendentes de 

imigrantes europeus, trata-se de uma manipulação instrumental da identidade que é 

apontada por Aruti (2000), também entre “remanescentes” indígenas e quilombolas. 

“Trata-se, portanto, de um processo seletivo – ao distinguir no interior do 

universo de comportamentos aqueles que serão destacados – recontextualizador – 

ao retirar as manifestações de seus cenários e funções originais – e ressignificante 

– ao atribuir novos significados aos comportamentos e manifestações que foram 

retirados de seus contextos originais” (Arruti, 2000:195).26

 Outra questão que aparece ligada à imagem do pioneiro civilizador é a 

industrialização de Caxias do Sul.27 Como ela ocorreu muito rapidamente costuma-se 

afirmar que os colonos levados para lá não eram agricultores. Neste caso é importante 

                                                           
25 “Em 1902 recebem patentes de oficiais da Guarda Nacional, em Caxias, seis italianos” (Azevedo, 

1982:267) 
26 O sublinhado na citação encontra-se em itálico no original.  A citação serve para lembrar que esta 

“manipulação seletiva” não é exclusiva de grupos imigrantes e mais do que isto, não é totalmente 
consciente. 

27 Essa questão aparece freqüentemente nos depoimentos obtidos durante o trabalho de campo e na 
historiografia regional.  Assim, de acordo com Iotti: “A imigração italiana tem sido um tema 
constante na historiografia do Rio Grande do Sul, (...).  Alguns autores olham a imigração como um 
fato isolado, detendo-se na adaptação dos europeus a estas terras.  Deste olhar, muitas vezes, 
decorre uma tendência triunfalista, na qual o imigrante é exaltado como um herói que, ao enfrentar 
grandes desafios, consegue sempre sair-se vitorioso.  (...) Como resultado aparece o enaltecimento 
do papel exercido pelos imigrantes na formação econômica do estado e do país.  Chegando a ponto 
de alguns autores afirmarem que os italianos foram responsáveis pela industrialização de São Paulo 
e pela prosperidade da região nordeste do Rio Grande  do Sul” (Iotti, 2001:21). 
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lembrar que todas as colônias contavam com um núcleo urbano planejado pela 

administração colonial e que os lotes neste núcleo urbano eram distribuídos para 

profissionais variados e interditados aos colonos: Comerciantes, médicos, alfaiates, 

barbeiros, etc.28 Além disso é condição sine qua nom para a manutenção camponesa a 

expulsão periódica de parte dos filhos, e potenciais herdeiros, da terra, e se este fenômeno 

contribuiu para a colonização secundária do noroeste do Rio-Grande do Sul e do sul de 

Santa Catarina, também forneceu mão-de-obra barata para a indústria nascente. 

 Por que sustentar a imagem do pioneirismo dos imigrantes italianos, transferindo-se 

suas pretensas qualidades para seus descendentes e para aqueles que vieram em fluxos 

migratórios posteriores? Cohen afirma que: “Esses símbolos de distinção(...) estão 

ideologicamente integrados em afirmações do tipo “nossos costumes são diferentes”, 

“nossas tradições são sagradas”, e muitas outras. (Cohen, 1978:123) 

E complementa “A ideologia é ainda mais elaborada no sentido de fornecer um relato 

“histórico” e narrativo das origens e das idas e vindas do grupo. Finalmente, através da 

obediência permanente aos costumes e às cerimônias peculiares ao grupo, os membros são 

constantemente integrados e socializados em sua cultura” (Cohen, 1978:124). 

Essa necessidade do relato histórico explica a insistência da reafirmação do 

imigrante enquanto “pioneiro”, apegado ao trabalho, com maior piedade cristã, e alta 

dignidade moral, que serão apontados freqüentemente como provas de que “somos 

diferentes dos brasileiros”.29

Devemos, contudo, frisar que os intelectuais não inventam a identidade de “italianos’ 

mas desempenham um importante papel na sua construção através dos seminários, jornais, 

livros e finalmente com a fundação da Universidade de Caxias do Sul. É a visão a posteriori 

lançada da academia que busca organizar e dar sentido à imigração e colonização da região 

de Caxias do Sul. 

O que aliás, não acontece somente em Caxias do Sul. Segundo Zanini (2002:320), 

referindo-se ao Rio Grande do Sul como um todo: 

“(...) há uma memória coletiva que está sendo compartilhada e há também 

uma memória da colonização que está sendo pesquisada e divulgada por 

intelectuais, ativistas e escritores de memória e que está se tornando coletiva 

                                                           
28 Segundo Azevedo (1982: 198) :” entre os que adquiriram lotes urbanos na sede Dantes, nos anos 

1881 a 1884, havia pessoas com perto de trinta diferentes qualificações profissionais e técnicas , 
que ali estabeleceram suas oficinas e casas de negócios”.  

29 Segundo Boni e Costa (1982:110):”Abandonados no meio da floresta, os imigrantes corriam o risco 
de acaboclamento que atingiu aliás, outros grupos, em outras regiões do país.  Nesse  momento, o 
fator que lhes permitiu a reconstrução de seu modo cultural, devidamente adaptado, foi a religião”. 
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também. Ela se transforma, enquanto instrumento de uso coletivo, em arma, em 

instrumento para a visibilização das diferenças e a colonização um processo 

continuado que se expande dos domínios geográficos para outros campos”. 

Da mesma maneira que Cohen30 fala em uma retribalização, podemos apontar aqui 

para uma reetnização, onde indivíduos que se transferem do campo para a cidade enfatizam 

e exageram a sua identidade e exclusividade cultural, com objetivos políticos e econômicos. 

Mas, isto não quer dizer que tal identidade seja desprovida de outros significados não 

instrumentais ⎯ afetividade , espírito de comunidade, valores compartilhados, etc. 

O pioneirismo, o isolamento, a resistência cultural são revistos a partir de novos 

pontos de vista. É importante ressaltar, entretanto, que não se trata simplesmente de 

dissolver o simbólico no instrumental. No entanto, não devemos perder de vista que “o mito 

do enriquecimento pelo trabalho, na verdade é uma ideologia do capitalismo” (Martins, 

1979:49). 

Referindo-se a Caxias do Sul Giron também aponta para a relação entre o discurso 

laudatório e a economia. A autora sublinha que “O imigrante heróico, trabalhador, 

econômico e realizador da economia gaúcha é a imagem que o grupo criou sobre seus 

feitos (Giron,1980:66). Lagemann, acrescenta: 

“(...) transparece na historiografia, ao tratar das realizações dos imigrantes 

num sentido lato, uma euforia e uma louvação por vezes sem fundamento nos fatos 

reais. Essa impressão é clara nos textos publicados por ocasião de festejos de 

centenários, etc. tal tendência laudatória parece estar sincronizada com o relativo 

sucesso econômico da região colonial e com o crescimento na participação política 

por parte dos descendentes de imigrantes” (Lagemann, 1980: 118). 

Da mesma maneira que a identidade, a criação de uma racionalidade capitalista, 

também se dá a partir da Igreja Católica, de acordo com De Boni: 

“Sem querer entrar na discussão que este tema suscitou, e sabendo das 

diferenças históricas entre o Calvinismo dos séculos XVI e XVII e o Capitalismo 

agrário europeu do século XIX, contudo, parece-nos evidente a contribuição da 

Igreja, através dos colégios católicos da imigração, na implantação de uma ética, de 

uma maneira de viver, onde passaram a brilhar virtudes como a pontualidade, a 

moderação, o controle, o apreço pelo trabalho, o cálculo exato, a persistência, o 
                                                           
30 Segundo Sprandel (1992: 9) “Em 1969, Abner Cohen em “Custom and politics in urban Africa,” 

definiu como retribalização o processo pelo qual o indivíduo pertencente a grupos tribais que se 
transferem para as cidades, enfatizam e exageram a sua identidade e exclusividade cultural, com 
objetivos políticos e econômicos.  A retribalização pode ser entendida como uma manipulação sócio-
cultural da formação de novos agrupamentos políticos, e como resultado da interação entre grupos 
étnicos dentro de um contexto de novas situações políticas”. 
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método etc. Dentro da compreensão weberiana de capitalismo, como crescente 

introdução do racionalismo na organização da sociedade, o colégio católico da 

imigração, tal como o protestante, deu sua contribuição na formação de grupos aptos 

a seguir uma norma de vida prático-racional, necessária à instauração de uma nova 

forma de sociedade” (1980:250-251). 

De Boni aponta neste trecho para um aspecto fundamental: a transmissão de 

valores, e o papel desempenhado pela Igreja e pelas escolas nesta transmissão. 

Não é possível compreender a colonização da serra gaúcha, os imigrantes italianos e 

seus descendentes sem observar a sua relação com a Igreja Católica. Azevedo (1982) 

descreveu o fenômeno das “sociedades das capelas”31 e a grande influência que os padres 

exerciam sobre os imigrantes e seus descendentes. 

A religião católica é junto com os hábitos alimentares, um importante fator de distintividade 

para a comunidade de descendentes de italianos de Caxias do Sul. Há um discurso 

constante sobre o fervor religioso do “italiano”, as abundantes vocações religiosas dos 

descendentes dos imigrantes, contrastada com a falta de fé e a falta de vocações entre o 

povo da terra. Em suma, um dos fatores que distinguiriam o descendente de imigrantes 

italianos dos demais brasileiros seria o fato do primeiro ser um “bom católico”. Esse discurso 

foi desenvolvido ao longo dos anos especialmente através dos padres que acompanharam 

os imigrantes e pelas escolas religiosas e seminários. 

Thales de Azevedo também aponta a origem italiana e a religião católica como 

marcas identitárias da população de Caxias do Sul. Segundo ele existe na cidade um tipo de 

catolicismo específico e o sentimento comum de italianidade através do qual a consciência 

de grupo étnico emerge e é conformada através da Igreja por isto, no início da imigração e 

do estabelecimento de colônias na região, em 1876, a igreja incentiva a manutenção da 

língua (Azevedo,1982). Note-se, aliás, que os padres que atendiam a região de imigração 

italiana no Rio Grande do Sul eram quase todos estrangeiros e depois de algumas 

gerações, filhos de imigrantes.32

                                                           
31 Segundo Azevedo a sociedade da capela é “(...) a organização que arrola os moradores da área e é 

administrada, sob a autoridade dos padres pelos fabriqueiros ou responsáveis pela fábrica ou 
conjunto de bens da igreja que eram o templo, o cemitério, a copa, a escola e o culto mantido pelas 
contribuições dos fiéis.  Encarregava-se das festas, do orago, dos preparativos para o matrimônio, 
das procissões, dos enterros, das providências urgentes em caso de crimes, de desastres, de 
incêndios” (1982:194). 

32 Segundo De Boni: “A reeuropeização da Igreja gaúcha deu-se, pois, não de forma direta, isto é, 
pela presença contínua de religiosos europeus no Estado, mas através dos filhos dos colonos.  
Crescidos num ambiente  rural, quase europeu, formados em noviciados da zona colonial , por 
religiosos alheios à mentalidade da Igreja brasileira conservando sua mentalidade européia” 
(1980:245). 
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Observamos que boa parte dos trabalhos existentes sobre a imigração italiana no 

Rio Grande do Sul, foi produzido por padres, ex-seminaristas e/ou em Universidades 

Católicas. O clero aliás, demonstrava ter consciência de que o que unia os colonos era não 

o sentimento de pátria, mas a religião. 

“Unia-os não o sentimento de pátria, pois não eram brasileiros, nem italianos. 

Chegados há pouco, sentiam-se estrangeiros no Brasil. Mas também não eram 

italianos emocionalmente: o país de origem, recém-unificado, de forma anticatólica, 

atingira as convicções religiosas dos camponeses do norte italiano. Também não se 

agrupavam ao redor da língua, pois cada grupo falava seu dialeto, ignorando a língua 

oficial da pátria que acabava de surgir. A religião atua como elo de união entre eles: 

a quase totalidade confessava-se católica, e a fé católica forneceu-lhes os subsídios 

indispensáveis para reiniciar, individual e coletivamente a existência” (De Boni, 

1980:235): 

Aliás, o fato dos imigrantes serem basicamente camponeses explica essa ênfase na 

religião, e explica também o fato de vários grupos imigrantes de etnias diferente 

considerarem a devoção religiosa uma particularidade do seu grupo étnico. Poloneses, 

alemães e italianos, apresentam igualmente o fervor religioso como sinal diacrítico. 

Para as populações camponesas que dependem da natureza para a sua sobrevivência, 

a realização de cerimônias que propiciem chuva e sol nas quantidades certas e uma boa 

safra são imperiosas. Por isto, encontramos nesta região relatos de bênçãos do campo e 

dos animais, procissões para pedir chuva, novenas para que a chuva pare, missas de ação 

de graças pelas boas colheitas e assim por diante. 

 Zanini (2002a) referindo-se aos imigrantes italianos que se dirigiram para a 4ª 

Colônia de Imigração Italiana na região central do estado, reforça a postura da Igreja na 

construção da identidade do imigrante italiano : 

“(...)através das pregações religiosas, toda uma construção do migrante como 

herói-mártir se processava. Se na Itália, antes de migrarem para o Brasil, eram 

considerados pelos patrões como pouco apegados ao trabalho e indivíduos 

desejosos de riqueza fácil, no Brasil construirão, para si mesmos e para a sociedade 

nacional, a imagem de que eram homens ordeiros, trabalhadores e apegados à 

família e à fé. Serão estas as qualidades incansavelmente auto-atribuídas, bem 

como reconhecidas como pertencentes ao imigrantes e às gerações sucessivas às 

suas. Na América brasileira, aqueles homens, mulheres, jovens e velhos haviam se 

tornado civilizadores, construtores de riqueza nas terras consideradas espaços 

vazios”. 
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 De Boni atesta que: “Nas cidades e vilas maiores, podiam surgir alguns problemas, 

pois havia carbonários, socialistas mazzinianos, agnósticos, maçons luso-brasileiros etc (...)” 

(1980:242). 

Mesmo assim, especialmente através das escolas religiosas e seminários, a Igreja 

Católica vai deixar suas marcas também nos habitantes dos centros urbanos da Região 

Colonial Italiana. A influência da Igreja Católica manifesta-se não só na influência da opinião 

pública, mas também na orientação do voto. Félix (1994:82) assinala que: 

“A influência da Igreja Católica na orientação para o voto político foi sempre 

um dado real no período que examinamos, tendo como espaços privilegiados de 

manifestação o convívio direto com o colono, o púlpito, a escola e a “boa imprensa”. 

Observamos assim, que apesar da valorização de uma origem comum, da 

comunidade de sangue, e etc, o que torna os colonos disciplinados e trabalhadores, é toda 

uma lenta inculcação de valores. Além do fato de que só são relatados os casos que 

comprovam a tese do imigrante disciplinado e trabalhador, ébrios e preguiçosos são 

ocultados, ou pelo menos, minimizados nas narrativas. 

Esta construção é elaborada inicialmente pela elite urbana através das biografias 

laudatórias e do Álbum comemorativo dos 75 anos da Imigração Italiana, além é claro, dos 

desfiles da Festa da Uva. Tal imagem idealizada da colonização torna-se hegemônica, 

principalmente porque seus elaboradores detêm cargos importantes na cidade, tanto no 

campo político como intelectual. 

 Seyferth (1994b) explica que a classe burguesa que se forma nas antigas colônias 

possui um discurso assimilacionista para fora do grupo, mas mantém uma identidade étnica 

dentro do grupo. E que é exatamente a classe mais alta, que aparentemente se assimila 

primeiro que mantém a cultura e inventa a etnicidade. 

  Enfim em Caxias do Sul se constrói uma elite etnicamente diferenciada e a “origem” 

italiana e o pioneirismo dos primeiros colonos serão evocados como legitimadores de sua 

posição social. O Valor social da cultura italiana é reafirmado através de uma distintividade 

étnica e funciona como um reforço da posição social dos italianos dentro da sociedade de 

Caxias do Sul. 

O “apagar” das diferenças é muitas vezes provocado justamente pelo fenômeno de 

“invenção da tradição” , ao contar “antigamente era assim” misturam-se costumes e 

acontecimentos de épocas e lugares diversos e unifica-se a memória coletiva em torno de 

um repertório comum. Sendo assim as lembranças dos pioneiros que desmataram o lugar 

passam a ser as de todo o grupo de imigrantes, não levando em consideração o fato de que 

a região onde atualmente se situa Caxias do Sul foi palco de imigrações fracassadas por 
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parte de alemães, poloneses e franceses , antes da imigração italiana e que muitos italianos 

chegaram a cidade na década de 30 , quando ela já era um florescente pólo industrial ou 

após a 2ª Guerra Mundial, quando a indústria metal-mecânica já havia se consolidado na 

região. 

 Enfim neste caso a etnicidade e a cultura diferenciada funcionam como uma fronteira e 

contribuem para que uma determinada fração da elite de descendentes de imigrantes seja 

privilegiada política e economicamente. 
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