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RESUMO
Com o desenvolvimento desse trabalho de investigação, pretendeu-se realizar um estudo sobre as raízes
históricas da colonização de Treze Tílias, evidenciando, neste processo, a existência da escola antes do projeto de
colonização austríaca de Andreas Thaler. O objetivo proposto com o trabalho foi questionar verdades legitimadas
na história da educação, estando esta engendrada na própria história da colonização. Por meio da pesquisa
histórica, buscou-se explorar as relações de poder que incidem sobre o discurso historiográfico, promovendo um
questionamento às estruturas identitárias; ampliar e aprofundar o entendimento acerca dos motivos que
promoveram a colonização austríaca no Brasil; investigar a decisão de Andreas Thaler por Santa Catarina como
destino da colonização; elucidar a origem do movimento de colonização na região onde se localiza Treze Tílias
antes da chegada das comitivas austríacas; explorar a existência da escola antes da colonização austríaca. O
trabalho iniciou-se com um estudo que busca abranger os diversos interstícios da história da colonização
austríaca no Brasil, demonstrando a existência de outras expedições colonizadoras austríacas, além da
colonização de Treze Tílias. Abordamos o projeto de colonização austríaca de Andreas Thaler com um “outro
olhar”, construindo um referencial de análise crítica sobre os motivos que o levaram a desenvolver seu plano e
consolidá-lo na região de Santa Catarina. Assim, contrariamos formulações no campo das práticas e discursos
historiográficos que sustentam a ideologia de que a escola surge somente a partir da instalação da comitiva de
colonização austríaca de Andreas Thaler. Antes da escola austríaca havia uma escola teuto-católica em Colônia
São Bento(atual Treze Tílias), desde 1928. Essa escola serve de base para o desenvolvimento da educação
proposta por Thaler e funciona até 1938, quando o nacionalismo insere mudanças profundas no cenário escolar.

PALAVRAS CHAVE: História da Educação – Colonização – Treze Tílias

ABSTRACT
As we went through this investigation research, we intended to realize a study about the historical roots of the
colonization of Treze Tílias, proving in this process the existence of the school before the Austrian colonization
project of Andreas Thaler. The purpose of this study is to question the truth about the history of education, so that
it is engendered in its own history of the colonization. Through this historical research we explored the relation
of power that happens in the historygraphic speech, arguing about the identified structures enlarge and deepen
the understanding about the reasons which promoted the Austrian colonization in Brasil; Investigate the decision
of Andreas Thaler in choosing Santa Catarina as a destiny of colonization; clarify the origin of the colonization
movement in the area where Treze Tílias was located before the arrival of the Austrians. This research began
with a study which includes the intervals of the Austrian colonization expeditions, besides the Treze Tílias
colonization. In the sequence, we approached the Austrian colonization project of Andreas Thaler with “another
look”, building a critical reference analysis about the reasons which made him develop this plan and consolidate
it in Santa Catarina. Following that we countered the field of historygraphic practices and speeches which
support the ideology that the school appears only form the installation of the Austrian colonization suite of
Andreas Thaler, showing the existence of a German-Catholic school in São Bento Colony since 1928. This
school served as a basis for the development of the research of education proposed by the Vincentine
Congregation Sisters required by Thaler, working until 1938 when the nationalism inserts deep changes in the
school scenery.
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INTRODUÇÃO

É preciso continuar, eu não posso continuar, é preciso continuar, é preciso
pronunciar palavras enquanto as há, é preciso dizê-las até que elas me encontrem, até
que me digam – estranho castigo, estranha falta, é preciso continuar, talvez já tenha
acontecido, talvez já me tenham dito, talvez me tenham levado ao limiar de minha
história, diante da porta que se abre sobre minha história, eu me surpreenderia se ela
se abrisse. (FOUCAULT, 1996, p.06).

Todo pesquisador é motivado, no campo de produção do conhecimento, por uma
busca pessoal de respostas às indagações que habitam seu imaginário.
A fusão étnica herdada por um avô suíço, uma avó austríaca e bisavós alemães,
constituíram-me enquanto personalidade dedicada ao conhecimento da história da colonização
germânica e a influência de seu legado cultural no Brasil.
Professora de dança folclórica há quase uma década, o envolvimento com as
tradições de Treze Tílias são uma realidade constante em minha vida. Da mesma forma, é
objeto de preocupação a história relatada sobre a hegemonia austríaca na fundação desse
município, uma afirmação que sempre provocou em mim alguns questionamentos.
Treze Tílias, a exemplo de outros municípios do estado de Santa Catarina, é
herdeira de uma cultura trazida pelos imigrantes colonizadores. Localizada no meio-oeste
catarinense, integrando-se à região do Vale do Rio do Peixe, possui, segundo estatística do
IBGE (2000), 5.029 habitantes em uma área de 158km².

Na maior parte dos discursos elaborados sobre o município e seus habitantes,
Treze Tílias inicia sua história a partir da fundação da “Colônia Dreizehnlinden1”, em 13 de
outubro de 1933, por meio de um programa de colonização austríaca liderado pelo Ministro da
Agricultura da Áustria, Andreas Thaler. Sua intenção era propiciar no Brasil, a perpetuação do
trabalho agrícola e a manutenção da coesão familiar, tempos em que a Europa sofria uma
grave crise econômica que impossibilitava a sobrevivência dos trabalhadores no campo.
A Áustria é um país localizado nos Alpes Europeus, cuja capital é Viena. Esse
país possui nove unidades federativas, dentre eles, o Tirol, um estado localizado ao sul da
Áustria, território de procedência da maioria das famílias que emigraram para o Brasil em
comitiva liderada por Andreas Thaler.
A preservação na sua essência da cultura, folclore e costumes da Pátria Mãe Áustria,
tornou Treze Tílias uma cidade austríaca em pleno território catarinense. A
semelhança está presente em todos os aspectos. O visitante ao chegar em Treze
Tílias, tem a sensação de estar numa das cidades do Estado do Tirol, de onde vieram
a maioria dos imigrantes através da colonização idealizada pelo então Ministro da
Agricultura da Áustria, Andreas Thaler, a partir de 1933. Desde a fundação da
cidade, os imigrantes austríacos tiveram o maior cuidado para preservar todos os
aspectos da cultura. Boa parte da população fala o idioma alemão, que faz parte
inclusive do currículo escolar da rede municipal de ensino. É bastante comum em
Treze Tílias, encontrar pessoas que falam somente o idioma germânico ou que tem
dificuldade em falar o português. Esse aspecto da cultura é tão forte que os turistas
austríacos, que costumeiramente vem a Treze Tílias, não tem nenhuma dificuldade
em comunicar-se e ficam impressionados com a semelhança. (LINDENPOST,
set.1998, p.11)

Esse tipo de discurso reflete o lirismo da memória dos imigrantes, que, atribuindo
a si próprios o estigma de desbravadores e colonizadores de um território “despovoado”,
tecem um processo sociocultural de construção da identidade oriundo somente do desejo de
dar continuidade à sua cultura de origem, reconstruindo na nova pátria costumes e tradições.
Esse “recorte cultural” assume a posição de um espaço fixo na continuidade histórica, por
vezes cristalizando eventos e discursos.

1

“Dreizehnlinden” é o nome escolhido por Andreas Thaler para a fundação da colônia de austríacos. Em
português, significa Treze Tílias.

Entretanto, a pesquisa histórica, como campo de produção do saber, permite-nos
explorar, dentre outras questões, relações de poder que incidem sobre o discurso
historiográfico, promovendo o questionamento às estruturas identitárias.
O projeto de colonização previu, entre outros aspectos, a fundação de uma escola
como um dos alicerces para o desenvolvimento da colônia. Em 1934, um grupo de irmãs da
Congregação Vicentina foi requisitada por Andreas Thaler para assegurar a educação aos
filhos dos imigrantes.
O campo das práticas e discursos historiográficos sobre Treze Tílias, como
evidenciamos tanto em documentos oficiais de Andreas Thaler, em artigos de jornal e em
autores trezetilienses como THALER (2003) e PERLOCHNER & ZANOLLA (2004),
sustentam a ideologia de que a escola surge somente a partir da instalação da comitiva de
colonização austríaca de Andreas Thaler.
As produções científicas sobre a história da educação de Treze Tílias, em todo o
seu contexto histórico, são praticamente inexistentes. Porém, observa-se que a pujança do
discurso que afirma a existência da escola somente a partir da imigração austríaca, permeia
grande parte da extensão das narrativas proferidas a este respeito.
Pretendemos, com este trabalho, analisar “verdades legitimadas”, tal como a
afirmação de que a existência da escola, em Treze Tílias, somente acontece a partir da
chegada dos imigrantes austríacos. Nosso objetivo principal é problematizar as práticas
discursivas que sustentam algumas fronteiras da produção historiográfica na história da
educação de Treze Tílias, e, indiretamente, questionar também o ineditismo na história da
colonização austríaca.
Diante disso, entendemos “práticas discursivas” dentro da perspectiva de
FOUCAULT (1996), sobretudo ao afirmar que:
Em escala muito mais ampla, é preciso reconhecer grandes planos no que
poderíamos denominar a apropriação social dos discursos. Sabe-se que a educação,
embora seja, de direito, o instrumento graças ao qual todo o indivíduo, em uma
sociedade como a nossa, pode ter acesso a qualquer tipo de discurso, segue, em sua
distribuição, no que permite e no que impede, as linhas que estão marcadas pela
distância, pelas oposições e lutas sociais. Todo sistema de educação é uma maneira
política de manter ou de modificar a apropriação dos discursos, com os saberes e os
poderes que eles trazem consigo. (FOUCAULT,1996,p.44)

A história da educação em Treze Tílias é o reflexo da própria história da
colonização, uma vez que as relações de poder traçam uma linha divisória entre a dimensão
histórica pré e pós-thaleriana.2
Dissonâncias e discursos antagônicos são evidenciados por meio de fatos e
personagens “esquecidos” nos enredos da colonização austríaca. Novas interpretações sobre a
decisão de Thaler de promover a colonização austríaca em Santa Catarina, trazidas por autores
como PRUTSCH (1996) e ILG (1982), assim como dados sobre a existência da escola antes
de 1933, demonstrada por REITER, RAMPL & HUMER (1993) emergem uma nova trama
histórica sobre a colonização de Treze Tílias. Neste contexto, a educação é compreendida
como condição fundamental para a continuidade e transmissão do acervo cultural dos
imigrantes austríacos.
Para construir este estudo, adotamos o período compreendido entre 1928 a 1938.
A primeira década, refere-se à colonização pré-thaleriana, constituindo o início do
movimento colonizador da região onde se funda Treze Tílias. A década de 1930 é duplamente
relevante, pois constitui o tempo de chegada do último transporte trazendo os imigrantes
austríacos da comitiva de Andreas Thaler, ao mesmo tempo em que coincide com o
aprofundamento do processo de nacionalização do ensino no Brasil, assinalando profundas
mudanças na estrutura educacional da escola colonial.
Elucidar a existência da escola antes de 1933 e conseqüentemente demonstrar um
movimento de colonização de Treze Tílias anterior ao projeto de colonização austríaca de
Andreas Thaler, é um aspecto inexplorado na história de Treze Tílias e que constitui a questão
deste trabalho. Para tanto, buscamos: ampliar e aprofundar o entendimento acerca dos motivos
que promoveram a colonização austríaca no Brasil e investigar motivos que levam Andreas
Thaler a optar por Santa Catarina como destino dos imigrantes austríacos. Ainda, elucidar a
origem do movimento de colonização na região onde se localiza Treze Tílias antes da chegada
das comitivas austríacas e, desse modo, verificar como se deu a existência da escola antes da
colonização austríaca.

2

O termo “thaleriano” é empregado em referência ao idealizador do projeto de colonização austríaca Andreas
Thaler.

Para alcançarmos nosso objeto de investigação, buscou-se coletar o maior número
de produções literárias sobre o município de Treze Tílias, sem nos preocuparmos em
enquadrá-las somente na época focalizada. Isto se justifica no fato de que é escassa a
bibliografia sobre a própria história da colonização austríaca em Treze Tílias, acentuando
ainda mais a dificuldade em encontrar produções que endossem o tema proposto em nosso
trabalho.
As referências encontradas estão, geralmente, escritas em língua alemã, exigindo
assim, um grau maior de dificuldade de leitura. Estas referências foram encontradas na
Biblioteca Municipal Gabriel Hausberger, em Treze Tílias, e no Tiroler Landesarchiv e
Tiroler Landesmuseum, em Innsbruck (Tirol, Áustria). Utilizamos também como fonte os
jornais locais Faschings-Zeitung von Dreizehnlinden (1934) e Lindenpost (1985 – 2006), além
da pesquisa em documentos oficiais cujas referências e fontes encontram-se no corpo do texto.
Além das fontes escritas, nosso trabalho baseou-se no que FÉLIX (1998,p.35)
descreve como “o fazer história como investigação-testemunho”, utilizando a memória como
suporte essencial ao trabalho. Desta forma, coletamos essencialmente depoimentos de alguns
descendentes e moradores da região, antes da chegada da comitiva de colonização austríaca
em Treze Tílias, como também de alguns descendentes e imigrantes austríacos.
Este trabalho possui três capítulos. O primeiro trata de diversos interstícios da
história da colonização austríaca no Brasil, demonstrando a existência de outras expedições
colonizadoras austríacas, além daquelas destinadas à colonização de Treze Tílias.
No segundo capítulo, é abordado o projeto de colonização austríaca de Andreas
Thaler, considerando-se motivos que o levaram a desenvolver seu plano de trazer imigrantes
austríacos para o estado de Santa Catarina.
Por fim, buscamos contribuir na diminuição do “vazio historiográfico” sobre a
educação de Treze Tílias. Para tal, estudamos a escola no período proposto em consonância
com os primórdios da colonização de Treze Tílias.

1. RAÍZES HISTÓRICAS DA COLONIZAÇÃO AUSTRÍACA

De quando em quando os homens são compelidos a abandonarem sua Terra Natal.
Tomam o bastão de peregrinos e partem na busca de sonhos perdidos muito além do
horizonte(...).A Europa do século XIX, com suas profundas transformações políticas,
sociais e econômicas, tornou-se a matriz ideal dos movimentos migratórios daquele
século. E a América, ainda envolvida nas brumas do desconhecido, a força que atraía
milhões de elementos desejosos de uma vida nova para si e para os seus
descendentes, era a “Terra dos Sonhos Distantes”, a “Fata Morgana” que povoava as
fantasias de tanta gente. (NOVA PETRÓPOLIS apud NODARI, 2000, p.22).

1.1. Considerações sobre a imigração européia no Brasil.

Em meados do século XIX e no início do século XX, o Brasil é marcado por um
intenso fluxo migratório europeu. Este movimento é denominado de “colonização moderna”,
tendo como principal característica a estimulação da imigração européia para o denominado
“Novo Mundo”.
FIOD (1995) destaca que é difícil encontrar um consenso sobre o que deu vida e
significado à colonização e à migração. Para a autora, mais do que prometem as propagandas
das companhias de colonização estrangeira, que atraem imigrantes através da oferta de terras
que possibilitem melhores condições de sobrevivência, a imigração é vista como o resultado

dos problemas sociais que abalam grande parte da Europa e que ameaçam a sociedade
capitalista.
A imigração refere-se à recriação do trabalho assalariado nas colônias, no
momento em que a sociedade burguesa evidencia dificuldades de perpetuar-se como tal. A
imigração incentivada constitui solução histórica contra o avanço do movimento
revolucionário que invade a Europa. Por outro lado, a emigração é sobrevida da sociedade
capitalista, é a reprodução nas colônias das relações de trabalho próprias da Europa.3
A Áustria, a exemplo de outros países de grande expressão histórica como a
Alemanha e a Itália – cujas correntes migratórias são amplamente reconhecidas – também
promove diversas expedições colonizatórias a outros territórios.
Segundo o Bundesministerium für Auswärtige Angelegenheit – Ministério das
Relações Exteriores da Áustria, cidadãos austríacos podem ser encontrados em 48 países
diferentes, através do registro de cerca de 300.000 eleitores cadastrados em embaixadas e
consulados em todo o mundo.4
Na América do Sul, particularmente no Brasil, diversos projetos de colonização
promovem a acomodação de imigrantes austríacos em território estrangeiro.
Conforme afirma PRUTSCH (1996), em um trabalho de pesquisa sobre a
emigração austríaca, durante a monarquia austro-húngara a imigração representa, entre 1880 e
1918, um verdadeiro movimento de massas, encontrando-se, por volta de 1920, em primeiro
lugar entre todos os países de imigração na Europa.
Conforme estatísticas realizadas a partir de 1875, a autora afirma que no decurso
do século XIX até início da Primeira Guerra Mundial, mais de 3,5 milhões de pessoas
emigram da Monarquia Real e Imperial austríaca. Deste montante, ressalta que tanto nas
estatísticas dos portos europeus, onde os emigrantes embarcam (Trieste, Hamburgo, Bremen,
Le Havre, por exemplo), como também nos portos brasileiros, os imigrantes são categorizados
de acordo com o seu idioma. Se alguém falava o idioma alemão, era freqüentemente
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FIOD(1995).
Fonte: www.auslandsoesterreicher.at. Ano 2002. Consulado Honorário da Áustria em Santa Catarina.

registrado como alemão, independentemente de sua nacionalidade5. PRUTSCH (1996)
constata que um número ainda maior de austríacos emigra para o Brasil nesta época, mas os
dados efetivos são considerados somente através dos registros oficiais de entrada no país.
Nos anos de 1870 e 1880 emigram austríacos da Boêmia, da Morávia, do Tirol, da
Alta Áustria e da Estíria6, enquanto que os imigrantes do final do século XIX até a I Guerra
Mundial provinham principalmente do Tirol do Sul, do Trento7 e outras regiões como a
Dalmácia, a Galícia e a região Bucovina, dentre os quais cerca de 70 a 80% da população
trabalhava na terra.8
De 1921, ano em que se iniciam as estatísticas na Áustria, até 1937, emigram mais
de 75.000 austríacos para além-mar, dos quais quase 14.000 para o Brasil (31.000 para os
EUA, 11.000 para a Argentina). A maior parte dos emigrantes da Primeira República da
Áustria (1918 – 1928) deixa o país por motivos sócio-econômicos, supondo que a Áustria
“reduzida”9 não poderia oferecer no futuro a estabilidade para a criação de uma base sólida de
sobrevivência. 10
Um fator essencial à viabilização da imigração austríaca são as atividades dos
agentes de governo e de empresas de navegação e colonização. Elas fazem propagandas e
promessas sobre uma nova vida fazendo crer que os imigrantes teriam rápida ascensão
econômica e social em uma outra pátria.
PRUTSCH (1996) observa que a discrepância freqüentemente violenta entre as
suposições alimentadas por meio de mitos alimentados pela propaganda colonizatória, e a
5

Destacamos que o nacionalismo, na Europa, não se institui enquanto local de nascimento como na América
Latina. O nacionalismo é identificado enquanto área de cultura, independente do local de nascimento.
6
É importante frisar que a América do Sul já havia sido o destino de um grupo de colonizadores tiroleses. Este
grupo era constituído por renânos (Rheinland) e bávaros (Bayern), da Alemanha, assim como por tiroleses da
Áustria. Fundaram a Colônia de Pozuzo, no Peru, em 1858. Ver: HABICHER-SCHWARZ, Elisabeth.
Pozuzo: Tiroler, Rheinländer und Bayern im Urwald Perus. Beremkamp, 2001.
7
De 1814 à Primeira Guerra Mundial, o Trento pertenceu como território do condado principesco do Tirol. Mais
tarde, passou aos domínios do Império Austro-húngaro, até o ano de 1918, quando passa a pertencer
efetivamente à Itália. Ver: ZÖLLNER, Erich. Geschichte österreichs: von den Anfängen bis zur Gegenwart.
Wien: R. Spies & CO, 1984.
8
PRUTSCH(1996)
9
A expressão “Áustria reduzida” se refere à perda de território austríaco, após a fragmentação do Império austrohúngaro, para países como a Hungria, Checoslováquia e Itália.
10
ZÖLLNER(1984)

efetiva realidade da nova terra, só puderam ser, na maior parte, assimiladas por meio de uma
jornada sedenta e longa, exigindo grande carga física e psíquica nas fazendas, colônias ou
centros urbanos. As reservas monetárias restritas para o financiamento de investimentos no
país ou para a viagem de volta à terra natal conduziam, em muitos casos, a um prolongamento
do tempo de permanência, pois mesmo com a grande distância, a emigração não era planejada
como sendo uma emigração definitiva. Do final da Primeira Guerra Mundial até a anexação da
Áustria à Alemanha em março de 1938 (com esta data terminam as estatísticas), emigram
15.513 pessoas da Áustria para o Brasil.

1.2. Projeto “Neue Heimat” 11: a ação de Gamilschegg
A crise sócio-econômica da Áustria no período pós-guerra favorece o crescimento
do contingente de imigrantes austríacos em busca de melhores condições de sobrevivência.
Diversas expedições emigratórias de pequeno e médio porte acontecem individualmente
durante o século XIX, e permaneceram acontecendo até meados do século XX, em detrimento
das dificuldades econômicas encontradas na pátria-mãe e a necessidade existente no país de
destino. Segundo HINNER (apud ILG, 1982, p.81):
In dieser Lage fühlten sich Tausende Österreicher, besonders Industriearbeiter,
gedrängt, ihr Land zu verlassen und in Übersse ihr Glück zu versuchen. 1933 waren
es 3000 Personen, die nach Nord und Südamerika und in die Südafrikanische Union
auswanderten. Auch die Sowjetunion war in den zwanziger Jahren das Ziel einiger
tausend Arbeiter gewesen. Brasilien war schon 1919 das Ziel eines
Auswandereraktion ehemaliger österreichischer Heeresangehöriger unter dem
Rittmeister von Gamilschegg gewesen.12

A ação de Gamilschegg é considerada a primeira imigração austríaca de expressão
nacional. Concebida imediatamente após a I Guerra Mundial pelo antigo oficial de cavalaria
11
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Em português: Nova Pátria
“ E nestas condições, milhares de austríacos, principalmente operários, se sentiram obrigados a tentar sua sorte
além do oceano. Em 1933, eram 3.000 pessoas que emigraram para a América do Norte, América do Sul e
África do Sul. A URSS também havia sido alvo de trabalhadores durante a década de 1920. O Brasil também
fora o destino de uma ação emigratória em 1919, sob o comando de Gamilschegg.” (Tradução da autora).
Nota: Consideramos questionável a afirmação de que há imigração para a União Soviética na década de 1920,
considerando-se que na era de Stalin, o panorama político à imigração é desfavorável.

real e imperial Othmar Gamillscheg, seu objetivo inicial é auxiliar seus colegas, os oficiais
atingidos pela penúria econômica.
No final de 1918, Gamillscheg funda sua empresa “Neue Heimat” - “Nova
Pátria”, em português. Até maio de 1919, já havia recrutado 1000 pessoas (das quais 400 eram
antigos militares). Como o Brasil dá preferência a famílias de agricultores, e os oficiais são,
em grande parte, solteiros (necessitavam de uma dispensa especial para poder casar),
membros da ação Gamillscheg começam a fazer propaganda em anúncios de jornais,
conclamando mulheres interessadas em ousar com eles a aventura no Brasil.13
Para financiar o projeto de emigração, PRUTSCH (1996) afirma que Gamilschegg
recorre à coleta de donativos com o auxílio da denominada “Cruz de Prata”, uma ação de
ajuda para militares, encontrada também nos Países Baixos, na Grã-Bretanha, na Suécia e na
Suíça.14
Os candidatos à emigração são divididos em três grupos, que recebem a
informação de que somente devem embarcar para o Brasil a partir da confirmação positiva da
efetivação de postos de trabalho para todos.
Em maio de 1919, Gamillscheg faz uma viagem de estudos para o Brasil.
Enquanto trata com órgãos governamentais brasileiros e sociedades de colonização para
obtenção de terras, os dois primeiros grupos, segundo a autora, já cansados de esperar, partem
de Viena, após receberem de Gamillscheg relatórios positivos sobre os sucessos das
negociações, ainda em andamento.
Depois que o terceiro transporte com 300 pessoas havia partido em outubro de
1919 de Trieste, Gamillscheg assina às pressas com o governo de São Paulo um contrato de
trabalho na fazenda de café “Boa Vista”, na região de Corumbataí.
A falta de organização do projeto de colonização e as condições precárias de
trabalho na Fazenda Boa Vista, abandonada em meio à mata virgem, resultam na imediata
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Apesar da ideologia imigratória, o governo federal austríaco não destina subvenções para a ação de
Gamilschegg, julgando que caso incentivasse oficialmente a expedição, estaria sendo co-responsável por suas
conseqüências.

insatisfação e desistência de diversos imigrantes da ação Gamillscheg, que, em grande parte,
mudam-se para cidades maiores.
Segundo afirma PRUTSCH (1996), um problema para a organização da expedição
é a falta de mulheres. No primeiro grupo de emigrantes, de um total de quase 400 pessoas,
apenas 72 são mulheres e 20 são crianças. A autora destaca que é no jornal “Der
Auswanderer” (O Emigrante), órgão de propaganda de algumas associações austríacas de
emigração, que Gamillscheg divulga sua ação colonizadora, em fins de 1919, por meio de um
anúncio:
Die ersten Tage bisher in der Kolonie verlaufen recht zufriedenstellend, die
Mitglieder inclusive der Frauen sind voll Arbeitslust, fügen sich zu 90% willig und
gern meiner manchmal recht strengen Leitung, deren Notwendigkeit im Interesse
unseres Gedeihens sie einsehen [...] Frauen müssen kochen, waschen und wenn sie
dies nicht können, es noch vorher lernen [...]Sie warden in kürzester Zeit unter uns
Junggesellen einen Mann finden.15 (PRUTSCH, 1996, p. 92)

No total, emigram ao Brasil, por meio da ação Gamilschegg, 850 austríacos. Este
projeto de colonização possui escassa referência, pois constitui para o Brasil uma expedição
européia desorganizada e fracassada, enquanto que para a Áustria, é referenciada como
motivo de decepção e desencorajamento.

1.3. Política de imigração austríaca ao Brasil no período entre guerras
A política migratória da Áustria nos anos pós-primeira guerra mundial não segue,
de maneira geral, uma linha muito clara. Tomam-se medidas necessárias em casos isolados,
mas não subvencionam-se, como regra, projetos de emigração para, em caso de fracasso, o
governo austríaco não ter que assumir qualquer responsabilidade. Até meados dos anos 1920,
a emigração é considerada um meio aceitável, senão o último, para aliviar o mercado de
trabalho austríaco.
15

“Os primeiros dias na colônia, até agora, estão correndo satisfatoriamente, os membros, inclusive mulheres,
estão cheios de vontade de trabalhar, submetem-se em 90% espontânea e prazerosamente ao meu comando às
vezes até severo, cuja necessidade reconhecem no nosso interesse de prosperar[...] Mulheres devem cozinhar,
lavar e, caso não saibam fazer, devem aprendê-lo antecipadamente[...] Em pouco tempo encontrarão entre nós
solteiros, um marido.” (Tradução Vera Barkow)

A propaganda internacional eficiente espalha a crença no mito do “País de Ouro:
Brasil”, cujas altas taxas de crescimento e, principalmente, as subvenções do governo para a
produção agrícola, além das passagens gratuitas pagas pelo Estado de São Paulo até 1927,
possibilitam a muitos austríacos a emigração para o Brasil, até final de 1920.16
Uma passagem de navio custa, em 1928, de 600 a 800 schilling, o que
corresponde a dois a três salários mensais de um operário de fábrica. Dessa forma, o instituto
para migração constata que, no ano de 1923, apenas um terço das quase 2.000 pessoas
emigradas financiam elas mesmas as passagens.17
A política de investimento na agricultura brasileira, particularmente para a
economia cafeeira, estabelece que a obtenção de passagens grátis do estado de São Paulo só
será liberada a profissionais cujos documentos e passaporte indiquem como profissão:
agricultor ou trabalhador do campo. Muitos austríacos, com o auxílio de funcionários do
governo, colocam no passaporte a profissão de “agricultor”, sem o ser.
Até 1926/27, os austríacos dispostos a emigrar se aproveitam das passagens pagas
pelo Estado de São Paulo. Muitos dos imigrantes destinados para as plantações de café não
suportam essa atividade em decorrência das condições climáticas e das condições de trabalho
duras às quais não estavam acostumados.
Com o objetivo de evitar um segundo “desastre Gamischegg”, o governo de São
Paulo retira as subvenções logo após o início da colonização. Considera os austríacos um
grupo de profissionais não preferenciais no Brasil, denominando-os como “colonos de
cartola”.18
É importante frisar que, mesmo após a experiência negativa de 1920, outras
tentativas de organizações fechadas de emigração para o Brasil, sofrem o mesmo destino da
ação “Neue Heimat” (Nova Pátria) de Gamillscheg.
O Brasil novamente constitui, em 1926, a rota de um grupo de colonizadores
austríacos vindos do estado de Voralberg. Fundam a “Colônia Áustria”, na cidade de
16
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Cananéia, estado de São Paulo, porém, a expedição também não prospera como acreditam
seus idealizadores. Pela falta de uma liderança mais preparada, resultando em uma série de
prejuízos materiais e também morais, a tentativa frustrada de colonizar o Brasil assusta outros
austríacos a tentar sua sorte neste continente.19
A

“Liga

de

Colonização

para

Trabalhadores

e

Empregados”

(Kolonisationsverband für Arbeiter und Angestellte), cujos membros provem principalmente
das regiões industriais em crise do estado de Steiermark (Estíria), faz propaganda em 1926/27
para atrair emigrantes para Cananéia, uma ilha situada no litoral sul do Estado de São Paulo,
com clima subtropical. As condições climáticas, malária, capacitação agrícola deficiente e as
poucas possibilidades de mercado levam os agricultores, na verdade, “operários industriais”,
ao fracasso. Em 1931, apenas uma família ainda vive lá.20
A política favorável à imigração no Brasil e a quantidade de austríacos
desempregados em decorrência da economia abalada pela Primeira Guerra Mundial, elegem o
Brasil como o maior país receptor de austríacos em 1925, abrangendo 56,5% dos imigrantes.

1.4. A Crise Econômica Mundial (1929): seus reflexos na política imigratória brasileira.
O final da década de 1920 e o início da década de 1930 são marcadas por
desequilíbrios e tensões no panorama internacional.
O grande aumento da produção industrial e agrícola nos EUA, durante a Primeira
Guerra Mundial, acentua a desigualdade socioeconômica, pois a superprodução e a facilidade
na obtenção de créditos influi no aumento de estoques, na queda nos preços, na redução dos
lucros e no desemprego.
Segundo BRENER (1998), os países europeus, recuperando-se dos prejuízos da
guerra, diminuem as importações de produtos americanos e passam a concorrer com os EUA,
no mercado internacional. Por falta de consumidores internos e externos, começam a sobrar
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grandes quantidades de produtos no mercado norte-americano, configurando-se em uma crise
de superprodução. Nesta situação, os agricultores vêem-se obrigados a armazenar cereais e
para tal, pedem empréstimos ao banco, oferecendo suas terras como garantia de pagamento, o
que muitas vezes os leva a perdê-las. Os industriais, entretanto, são forçados a diminuir o
ritmo de produção e, conseqüentemente, a despedir milhares de trabalhadores, aprofundando
ainda mais a crise.
A política do governo americano, de cunho essencialmente liberal, não possui
condições de intervir na ideologia dos empresários, que acreditam que o progresso e a
estabilidade do país são suficientemente fortes para absorver os excedentes de produção. A
crise galopante não influencia os investidores. Eles continuam especulando com ações cujos
preços não condizem com a situação real das empresas.
O autor salienta que, o reflexo dessas ações atinge, em outubro de 1929, a Bolsa
de Valores de Nova York, um dos mais importantes centros econômicos mundiais. Como
estratégia para evitar a crise, um grupo de banqueiros de Nova York, aproveitando-se da
situação, compra uma imensa quantia de ações das companhias a preços muito baixos.
Porém, em virtude da grande quantidade de empresas e bancos sem recursos e
praticamente à beira da falência, às 13 milhões de ações à venda não houve compradores,
perfazendo um prejuízo de US$ 40 bilhões em apenas cinco dias.
Abalados, os EUA reduzem drasticamente a compra de produtos estrangeiros e
suspendem totalmente os empréstimos a outros países, propagando rapidamente a crise por
todo o mundo capitalista.
A crise econômica mundial de 1929 acontece no período do governo de
Washington Luís (1926-1930). Nos Estados Unidos, ela leva a um recesso da produção
industrial de 20%, com efeitos maciços no Brasil. Em 1930, o volume de importação
brasileiro reduz-se em mais de 60%. As reservas monetárias são consumidas, os juros sobre os
generosos empréstimos britânicos e americanos não podem mais ser pagos. Em 1930, o Brasil,
cujas exportações consistem 60 a 70% de café, está em decadência.
A frase tantas vezes citada “o café dá para tudo” tinha perdido seu valor. A
exportação de café é fortemente atingida pela crise, sendo que, de agosto de 1929, a janeiro de

1930, o preço por saca cai a um décimo do valor e não pode mais ser subvencionado pelo
governo. Devido ao fechamento de fábricas, dois milhões de brasileiros ficam
desempregados.21 A crise econômica mundial representa uma pausa visível na política de
imigração.
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2. O PROJETO DE COLONIZAÇÃO AUSTRÍACA DE ANDREAS THALER

Uma outra possibilidade de interrogação poderia surgir se perguntássemos em que
medida a cultura do povo reproduz o autoritarismo das elites, uma vez que “as idéias
dominantes de uma época são as idéias da classe dominante dessa época”. Neste
caso, a cultura do povo em lugar de ser a negação e em lugar de ser a recusa do que
se passa na esfera das elites, seria antes um instrumento de dominação por parte dos
detentores do poder. Evidentemente essas possibilidades não se excluem umas às
outras; pelo contrário, assinalam a complexidade do tema a ser debatido e as
dificuldades para a manutenção de uma dicotomia onde os dois termos – cultura do
povo e autoritarismo das elites - fossem postos como transparentes e providos de
contornos suficientemente nítidos para impedir o deslizamento de um no outro.
Aliás, porque essa transparência e essas fronteiras não são óbvias o tema merece
discussão. (CHAUÍ, Marilena. In: VALLE, Edênio & QUEIRÓS, José, 1984, p.120).

2.1. Ministro Andreas Thaler e a crise tirolesa

Na década de 1930, a Áustria, tanto política, como economicamente, encontra-se
em uma situação difícil. O comando do governo austríaco é assumido pelo chanceler
Engelbert Dollfuss, antigo Ministro da Agricultura. O chanceler tem como um dos maiores
desafios de sua administração: encontrar uma solução para baixar o índice de desemprego
alarmante do país22.
As fronteiras abaladas por reivindicações de territórios pelos países vizinhos, a
fome que assola um povo sem recursos e a pressão política de um país cercado pelas
22
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influências políticas do “Reich” alemão de Hitler e do fascismo italiano de Mussolini, fazem
da Áustria um país enfraquecido e instável.
Segundo PRUTSCH(1996):
Im Jahr 1931 wies die österreichische Arbeitslosenstatistik 334 000 Arbeitslose auf,
1933 mehr als eine halbe Million.23 (PRUTSCH, 1996, p.73)

Recortando-se particularmente o estado do “Tirol”, local de procedência da
maioria dos imigrantes da comitiva de Andreas Thaler, mazelas como o desemprego e a
inflação, reflexos da crise econômica mundial, deixam inúmeros trabalhadores tiroleses sem
perspectivas.
Die Zahl der Arbeitslosen nahm von 1929 an sprunghaft zu. Im Februar 1933 hatten
laut Statistik der Arbeitslosenunterstützung 17.573 Tiroler keinen Arbeitsplatz. 24
(FORCHER, 1984, p. 215)

Atingidos pela baixa de preços nos produtos agrícolas e a falta de mercado
consumidor, principalmente, para a madeira e o gado, muitas famílias têm suas propriedades
leiloadas pelo governo, pois não apropriam-se de recursos suficientes para garantir o
pagamento dos impostos sobre suas terras.
Die Preise für landwirtschaftliche Erzeugnisse waren so niedrig, daß viele Bauern
die Steuern nicht mehr bezahlen konnten und gezwungen waren, ihre Produkte um
jeden Preis zu verkaufen, um am Ende dennoch Haus und Hof, die oft über
Generationen im Familienbesitz waren, zu verlieren. Besonders schwer traf diese
Krise die Tiroler Bergbauern, deren Leben auch ohne Weltwirtschaftskrise hart
genug gewesen wäre. (REITER, 1993, p.15)25

Justificando que a emigração seria a única alternativa plausível para atenuar a
crise, considerando os investimentos internos em tentativas de solucionar principalmente a
23

“No ano de 1931, a estatística de desempregados austríacos era de 334.000, em 1933 mais de meio milhão”.
(Tradução da autora)
24
“ O número de desempregados crescia desde 1929 de uma forma galopante. Em fevereiro de 1933 as
estatísticas somavam 17. 573 tiroleses sem local de trabalho” (Tradução da autora)
25
“ O preço dos produtos agrícolas eram tão baixos que muitos agricultores não conseguiam pagar seus impostos
e desta forma foram obrigados a vender sua safra por qualquer preço, implicando muitas vezes na perda de
sua propriedade que há gerações pertencia à mesma família. De uma forma bastante dura esta crise atingiu os
agricultores das montanhas, cuja vida mesmo sem crise já era bastante difícil” (Tradução Ruth Speck)

situação dos agricultores, o governo austríaco planeja, em conjunto com o Ministro da
Agricultura da Áustria Andreas Thaler, uma expedição colonizadora para a América do Sul.
Andreas Thaler nasceu no dia 10 de setembro de 1883, na comunidade de Oberau,
município de Wildschönau, no estado do Tirol, Áustria. Filho de Georg Thaler e Anna
Schonner, agricultores nas montanhas, Andreas Thaler ingressa no seminário para formar-se
sacerdote por indicação de seus pais. Após alguns anos sem adaptar-se, retorna à sua casa e
dedica-se exclusivamente à agricultura. Como agricultor, Thaler dá início à sua carreira
política, elegendo-se aos 32 anos Prefeito de Wildschönau, durante a Primeira Guerra
Mundial.
Em 1919, é eleito para o Parlamento Estadual do Tirol, onde por 10 anos defende
interesses dos agricultores. Durante esse período, torna-se Presidente do Conselho de Cultura
Estadual, e posteriormente, assume o cargo de Ministro da Agricultura da Primeira República,
no período de 1926 a 1929, e de setembro de 1930, a março de 1931, quando renuncia ao seu
cargo para dedicar-se ao projeto de colonização.26

2.2. Viagem de estudos à América do Sul
O Ministro Andreas Thaler recebe críticas e avisos quando chega à conclusão de
que apenas a emigração poderia ajudar os agricultores a sair da crise. O governo austríaco
havia se retraído em relação a projetos dessa natureza. O plano de imigração de Thaler é uma
iniciativa extraordinária face à ideologia política da Áustria, na época.
Thaler justifica sua intenção alegando que pensa, em primeiro lugar, nos
agricultores que vivem nas montanhas, especialmente afetados pela pobreza. As dificuldades
de plantio em decorrência do relevo montanhoso e as dificuldades de deslocamento das
montanhas até a cidade já constituem um agravante para garantir a sobrevivência. Ele afirma
ter certeza absoluta de que, com um bom planejamento e orientação adequada, eles obterão
sucesso em um país estrangeiro. Acredita que os bergbauern27 estão acostumados ao trabalho
26
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FONTE: Museu Municipal Andreas Thaler.
Em português: agricultores das montanhas.

duro e intenso e, como os casais geralmente tem uma prole grande, haverá suficiente força de
trabalho familiar.28
Andreas Thaler faz duas viagens de estudos à América do Sul, percorrendo o Chile,
Paraguai, Argentina e o Brasil. A exemplo de outras grandes expedições colonizadoras à
América do Sul, Thaler tem por objetivo conhecer as estratégias utilizadas nessas imigrações,
visando deste modo assegurar o êxito de seu projeto.
Com o apoio moral e financeiro do Governo Dollfuss, a primeira viagem de estudos é
realizada com um pequeno grupo de profissionais responsáveis por auxiliar o Ministro
Andreas Thaler na escolha do melhor local para a implantação da colônia.
Eines Tages im Jahre 1931 kam ein Telefonanruf aus Wien: “Hier Innenministerium,
Wanderungsamt. Wären Sie bereit, in unserem Auftrag als landwirtschaftlicher
Südamerikaexperte na einer Studienreise nach Argentinien, Chile, Paraguay und
Brasilien teilzunehmen? Treffpunkt Freitag in acht Tagen Genua. Reisedauer etwa
fünf Monaten.(p.64)29

Em uma descrição detalhada, a expedição exploratória à América do Sul é narrada
por um dos membros da equipe de Thaler em um relatório de viagem. O acesso restrito à
somente uma parte desse relatório, não permitiu descobrir seu autor e demais referências.30
Experiências de viagem e descrição de visitas a colônias de imigrantes já em
desenvolvimento encontradas neste texto, retratam os caminhos que a equipe percorre em
busca de uma área fértil e de acesso fácil para colonizar. Outro fator de suma importância é
garantir que a área escolhida seja localizada em uma região que garanta condições básicas
para a sobrevivência de seus habitantes.
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“Num dia no ano de 1931 recebeu-se um telefonema procedente de Viena: “Aqui Ministério do interior,
departamento de emigração. O senhor como perito em agricultura sul-americana estaria disposto a atender o
nosso pedido para nos acompanharmos numa viagem exploratória pela Argentina, Chile, Paraguai e Brasil. O
ponto de encontro será daqui a oito dias em Gênova. A previsão da viagem é de 05 meses.” (Tradução Ruth
Speck)
30
Somente uma parte deste relatório, contendo até desenhos de Andreas Thaler, nos foi apresentada pela Sra.
Judite Thaler, nora de Andrä Thaler, filho do antigo ministro da Áustria. A entrevistada, de posse de apenas
algumas laudas deste relatório, não nos soube relatar a origem e autoria desta importante fonte a respeito da
viagem de estudos de Thaler.
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Após percorrer a Argentina, o Chile e o Paraguai, Thaler segue sua viagem para o
Brasil, onde, dentre outras regiões, deseja conhecer “das alte deutsche Siedlungsgebiet”, a
“velha região de imigração alemã”, cujo progresso ele já conhece. Trata-se da cidade de
Blumenau e demais cidades do Vale do Itajaí, cuja colonização havia acontecido na metade do
século XIX.
REITER, RAMPL & HUMER (1993) afirmam que o Brasil tem todas as
vantagens de um país para a emigração. É grande (aproximadamente vinte vezes maior do que
a Alemanha da época) e tem, na época, apenas 42 milhões de habitantes. Do ponto de vista
estatístico não vivem nem cinco pessoas em um quilômetro quadrado. Como a população se
concentra em sua grande maioria ao longo da costa, há grandes extensões de terra no interior.
Concluindo sua viagem de estudos, a equipe volta à Áustria munida de livros,
encartes e gravações em filmes 16mm que servem de suporte material para a elaboração de
um projeto para avaliar as terras dentre os países percorridos.
Auch ich kehrte nach Österreich zurück. Ingesamt war ich 175 tage unterwegs, hatte
in 81 verschiedenen betten geschlafen, fast 100 Landofferte entgegengenommen,
davon 18 nach einem einheitlichen Schema expertisiert. Ich hatte in den vier Staaten
24 Kolonien aller Entwickungstufen besucht: hundert jahre alte blühende
Siedlungsgebiete; Urwaldcaps, in denen die ersten Sidlerpioniere erst vor ein paar
Monaten angekommen waren, deutsche und österreichische Kolonizationsversuche,
tschechische und polnische Kolonien, kanadische und russische Niederlassungen und
eine große Zahl steckengebliebener, já verlassener Siedlungen, in denen das geld, die
Gesundheit und die Hoffnungen Zehntausender Europäer verloren gegangen
waren.31

A região sul do Brasil, desperta o interesse de Thaler e de sua equipe.A viagem de
estudo de Thaler à América do Sul e a expectativa pela escolha das terras é maciçamente
divulgada pela imprensa. Sob o tema “Colonos Austríacos na América do Sul”, REITER,
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“Também eu retornei à Áustria, ao todo fiquei 175 dias fora de casa. Havia dormido em 81 camas diferentes e
recebido mais de cem ofertas de terras, dessas 18 pertenciam a um mesmo esquema. Eu havia visitado 24
colonizações em fases diferentes de desenvolvimento em 4 países. Desde centenárias e floridas colonizações,
a clareiras em florestas onde os colonizadores haviam chegado há apenas alguns meses, tentativas de
colonização feitas por alemães e austríacos, colonos tchecos e poloneses, assentamentos de colonos russos e
canadenses formavam um grande número de colonizações atoladas, abandonadas, nas quais o dinheiro, a
saúde e a esperança de 10 mil europeus se esvaiu.” (Tradução Ruth Speck). Citação sem identificação de
autor e data. Op.cit., p.67

RAMPL & HUMER (1993) destacam a entrevista concedida por Andreas Thaler, em 16 de
fevereiro de 1931, publicado pelo Jornal de Viena, a qual transcrevemos em português:
Bem além dos círculos politicamente interessados, a notícia de que o ministro
austríaco para agricultura e economia florestal, Andreas Thaler, pretende emigrar
para a América do Sul com um grupo de agricultores, despertou enorme interesse em
toda a opinião pública. Já se sabia de há muito que ministro Thaler se ocupava com o
problema da emigração e que, desde sua visita na América do Sul há dois anos, ele
havia mostrado interesse especial por esta região. Apesar disso, as notícias
publicadas a esse respeito não foram reproduzidas de maneira correta.
Evidentemente, pode-se ter certeza que o ministro Thaler, que em quatro anos de
atividade conquistou os melhores louros por seu trabalho por nosso país, não irá
renunciar a seu vasto campo de atividades como ministro da agricultura, a sua
posição no partido e a seu raio de ação no Tirol, a fim de concretizar um plano vago
e aventureiro. O que o ministro Thaler tem em mente é uma ação grandiosa, que irá
abrir uma nova região econômica para a Áustria e uma parte de seus habitantes. A
generosidade e a importância econômica deste projeto requerem naturalmente um
trabalho prévio profundo e abrangente, sobre o qual o ministro Thaler teve a
gentileza de informar um de nossos colaboradores.Ministro Andreas Thaler, uma das
figuras mais marcantes do governo austríaco dos últimos anos, recebe nosso
colaborador em seu gabinete de trabalho durante uma pausa de reuniões. Este
representante de seus conterrâneos tiroleses é imagem do verdadeiro austríaco,
sempre pronto a ajudar e a servir o país, a encontrar soluções para a terrível crise
econômica e criar ajuda, ao menos em sua área, para a população do campo e em
círculos agrários, que sofrem terrivelmente com esta crise. Esta circunstância não é
tão clara para o habitante da grande cidade, mas deve ser tratado com mais urgência
exatamente por esta razão. O ministro comenta imediatamente as variadas
publicações em jornais da última semana, falando sobre seu projeto e de sua pessoa,
e diz: “Está acontecendo algo neste caso e como em todos os projetos que chegam ao
conhecimento público antes de um trabalho minucioso. Facilmente se pode causar
dano irremediável e sufocar uma boa causa em seu nascedouro.Realmente, estou me
ocupando em criar uma possibilidade de colonização para agricultores austríacos em
um país da América do Sul, pelo qual ainda não nos decidimos definitivamente.
Desde a proclamação de nossa república, mais de 60.000 austríacos se espalharam
pelo mundo, emigraram, e, dessa forma, deixaram de fazer parte do universo
austríaco. O governo está totalmente de acordo com o meu plano, pois se trata de
abrir de maneira generosa uma nova região econômica para austríacos, criar para
muitas pessoas novas e melhores condições de vida e, simultaneamente prestar um
grande serviço à pátria-mãe.Evidentemente não se trata de – como pôde ser lido nos
jornais – vinte camponeses do Tirol, com os quais pretendo viajar para a América
como o seu líder. Deve ser criada de forma planejada a possibilidade de colonização.
Logicamente não se pode ir aos milhares logo de início, pois ainda não é possível
avaliar como as circunstâncias se mostrarão na prática. É nossa intenção começar
com um número pequeno de colonizadores e permitir que venham a seguir tantos
quanto for aconselhável. Iremos escolher aquele país na América do Sul que possa
oferecer as melhores condições de realização do nosso intento; estão ocorrendo
tratativas neste sentido, mas não aconteceu nenhuma decisão ainda.A importância
dada por mim a uma colonização desse porte em novas regiões, com cidadãos
austríacos, pode ser deduzida do fato de que eu me decidi, caso a ação assuma um
desfecho favorável – e disso não tenho dúvidas -, ir eu mesmo para o exterior. Se eu
desisto de um amplo campo de atividades de natureza política e econômica na
Áustria, somente o faço na certeza de poder continuar sendo ativo para nosso país e
ser bem sucedido em um novo lugar. É neste sentido que o governo provavelmente

acederá a meu plano, e do qual poderá esperar grandes vantagens. Mas devo repetir
expressamente: ainda não chegou o tempo de eu poder vir a público com um plano
firme e trabalhado em todos os detalhes. Todas as conjecturas e interpretações que
não estão totalmente de acordo com as minhas intenções, só servem para causar
estragos, falsas esperanças. Estamos trabalhando aqui em um problema sério e grave,
e é desejável que este trabalho não seja importunado por conclusões precipitadas e
errôneas.” Deixamos o ministro Andreas Thaler, convictos de termos falado com um
homem que trabalha incansavelmente na construção e organização tão necessárias
para nosso estado e que em curto espaço de tempo, com o sucesso desse seu
trabalho, propiciará uma agradável surpresa para toda a Áustria. Além disso, mostrase ao mundo que ainda podemos nos ajudar a nós mesmos, com nossas próprias
forças, e devemos ser gratos ao ministro Thaler, que nos aplaina os caminhos para
esta meta final. (REITER, RAMPL & HUMER,1993, p.22)32

Contrapondo-se à imagem redentora de Thaler, o jornal alemão “Berliner
Tageblatt”, em 26 de março de 1931, tece críticas acirradas ao plano de emigração do ministro
austríaco. Em oposição à veiculação do discurso de salvador dos infortunados agricultores, e
de subserviência à pátria-mãe, os autores destacam o artigo escrito por Heinrich Eduard Jacob,
questionando a postura sócio-política austríaca em relação à imigração:
A Áustria é o país dos tipos esquisitos. Se da direita a América, da esquerda a
Rússia, se as ondas da tipificação e da normatização quiserem cair sobre a Europa: a
terra dos tipos esquisitos manter-se-á firme. Não há outro país em que o amor à
esquisitice, ao individualismo psíquico, à manufatura do caráter seja um fenômeno
de massa desse porte. Não importa se agora aparece alguém afirmando que, por
intermédio de uma canção de carroceiro (Fiakerlied), apenas ele – e somente ele –
poderá dirigir um cavalo, ou que alguém tenha uma grande invenção técnica na
cabeça, que tornará todas as outras invenções obsoletas. Não há outro país em que se
tenha de maneira duradoura e intensiva tal alegria artística por paranóicos como a
Áustria. Embora se saiba que são paranóicos, permite-se que ajam, ‘pois poderia
haver algo nisso’. Lá havia há dois anos e meio o inacreditável Peter Waller, que
deixou o governo e a imprensa sem fôlego durante semanas, e o qual ninguém
impediu seriamente – embora todos rissem e falassem mal - ‘pois poderia haver algo
nisso’. Esse Waller era um desempregado que apareceu no órgão de emigração
austríaco e que afirmava, apresentando cartas que não existiam (outros dizem:
existindo cartas não apresentadas por ele), que o imperador da Abissínia lhe
prometera terras para duzentos emigrantes austríacos e suas famílias. O órgão de
emigração rejeitou seu pedido sob alegação da impossibilidade social e climática do
alvo da emigração; então Waller, sob o júbilo do povo, afirmou que ‘ele iria fazer
tudo sozinho agora’. Em Mauerm, perto de Viena, abriu uma central de coleta, e
certa manhã duzentas pessoas saíram a pé, cantando, a fim de alcançar a fronteira
italiana. – O que fez a autoridade? Primeiro separaram o Waller da coluna em
marcha e levaram-no para o prêmio Nobel Wagner-Jauregg, isto é, nas mãos do
psiquiatra. Se isto foi prudente, deixemos em suspenso – pois o povo não consegue
gostar dos médicos de loucos. Mesmo nas pessoas que sabiam perfeitamente que
Waller era realmente louco, surgiram os velhos instintos anárquico-liberais do
austríaco. ‘Cada um pode fazer o que lhe aprouver, desde que não prejudique
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outrem’. Quando se revidava a esses murmuradores que Waller sem dúvida estava
prejudicando duzentas pessoas ao lhes fazer falsas promessas, retrucava o coro das
pessoas verdadeiramente austríacas: ‘Como é que sabem que são apenas falsas
promessas? Por acaso viram as cartas do imperador da Abissínia? (Sendo que, na
verdade, se tratava do fato de que infelizmente ninguém vira as referidas cartas). A
agitação em cidades e mercados crescia, os jornais se cuidavam para não se tornarem
impopulares e publicavam – até na primeira página – a situação diária daqueles que
se encontravam em peregrinação à Abissínia. Faziam-no com a mesma seriedade
caso se tratasse de um movimento dos astros no céu.E Peter Waller? Ele teve que ser
solto, pois sua prisão se tornara impopular. Talvez tivesse sido possível deixar claro
ao público de que ele era realmente louco, se tivessem solicitado a ajuda de
escritores. Com termos técnicos (terminis technicis) não se pode explicar nada ao
povo. Mas qualquer escritor verdadeiro sabia muito bem, como alguém que
‘ausculta’ a língua, que Waller era paranóico, e poderia deixar isso bem claro
também a outros. Waller afirmou primeiramente ser um ‘Wodosch’ – um título sem
sentido algum, mas que logo obteve um significado, caso fosse visto como
modificação paranóica da palavra sérvia ‘Wojewode’, reconhecendo nele o desejo
heróico de alguém que se encontra em uma escala infantil de pensamento. Mas o
mais significante para desmascará-lo, para reais conhecedores da língua e da alma,
era a circunstância de que Waller apresentara a seus partidários – todos pobres
coitados - a condição de que deveriam chegar a pé em Trieste. Como se sabe, uma
marcha de doze dias para um batalhão de pessoas, por sobre os Alpes, de Viena a
Trieste, é sob todas as circunstâncias mais caro que uma viagem de um dia de trem.
Talvez existam faquires, aos quais isto não se aplica. Mas mesmo o rancho mais
simples para duzentos homens, mulheres e crianças em marcha é várias vezes mais
caro do que embarcá-los em um trem. Se, mesmo assim, Waller exigiu essa louca
condição de marcha a seus adeptos, então demonstrou claramente que toda essa
expedição à Abissínia era apenas uma auto-satisfação narcisista. Ele queria valorizar
a imagem encontrada em seu nome. Ele se chamava Waller e por isso queria
‘wallen’ (peregrinar, viajar).A tropa dos ‘Warden’ – assim Waller denominara sua
gente, em imitação aos bardos medievais, e eles tinham realmente que cantar muito já estava marchando através da Estíria. Rodeados pelos guardas do inspetor Nusko,
mas que não encontravam um motivo legal para intervir. Mesmo assim, o governo
austríaco tinha calculado corretamente até a hora quando a marcha de Peter Waller
iria ruir por si só. Ele havia avisado as autoridades de fronteira da Itália por telégrafo
a respeito de uma passagem em massa de indivíduos sem passaporte. E, de fato,
Waller encontrou a fronteira de Kärnten bloqueada por carabinieris. Somente agora
intervieram os órgãos de segurança austríacos, que haviam seguido os Warden de
motocicleta, desde Viena. Perguntaram a cada um dos participantes da expedição
quais os meios de subsistência de que dispunha. Quando ficou constatado que o
pessoal de Waller em poucos dias sobrecarregaria os moradores fronteiriços com
pedidos de esmolas e mascateagem, esperou-se primeiro que tal delito ocorresse,
para depois expedi-los de volta a Viena. Mais não aconteceu; algo mais teria se
oposto ao liberalismo austríaco antigo e principalmente àquele ‘direito de ser tolo’,
que cada um possui inalienavelmente. Que a história de Peter Waller um dia
alcançasse significado histórico – quem teria imaginado isso? Hoje isso lhe
aconteceu, exatamente através do prosélito que ela criou: através do ministro da
agricultura social-cristão Andreas Thaler. Neste camponês ruivo, gigante e firme
como rocha ela jogou a semente da aventura. Thaler, que na ocasião em que os
Warden marchavam – era início de verão de 1928 – também era ministro da
agricultura (no gabinete Seipel), fazia parte dos mais acirrados opositores do
empreendimento de Waller. E hoje, este homem, que tem a obrigação de acreditar na
prosperidade do solo austríaco, de repente pisa fora de seu cargo! Alisando sua barba
com cinco dedos, ele se declara a si mesmo como caminhante, igual aos Warden e a

Waller, se bem que não para a Abissínia. Ele quer ir para o Paraguai – uma palavra,
portanto, na qual também têm belas vogais, frutas tropicais e grande calor.
Chamados e vocações misteriosas saíram de lá, e – vide só! – novamente são
duzentas pessoas que querem seguir Andreas Thaler por mar e terra. Só que desta
vez não são duzentos desempregados vienenses, aos quais a fome deve ter
apresentado algumas coisas suaves do Leão da Abissínia, mas duzentos filhos de
camponeses do Tirol, bem abastados, que querem fazer o experimento. Mas – e
agora diga alguém que os tiroleses não são espertos! – com empréstimo do governo!
Para cada cabeça de camponês que a abandone, a Áustria deverá pagar dez mil
Schillings, o que perfaz a considerável soma de dois milhões. E naturalmente a
fundo perdido – pois quem irá um dia hipotecar os colonos lá, se eles não puderem
pagar? E isto foi obra do Peter Waller com os seus marchadores. – Aliás, o que ele
próprio diz disso, ele, o logrado, ele, em quem o órgão de emigração não acreditava?
Ele, que não era um ministro cristão-(sorridente)-social? Andreas Thaler – não dá
para acreditar nos próprios olhos! – iniciou uma correspondência com Peter Waller.
Será que irá levá-lo consigo, o Wodosch dos Warden? Abissínia e Paraguai serão
juntados? Como quer que seja: esta história ainda não acabou. Ainda vive um
parlamento – para pagar o pato ou para vingar”. (REITER, RAMPL & HUMER,
1993, p.23)33

2.3. A decisão por Santa Catarina: aviões, doações e outras histórias.
No estado de Santa Catarina, Andreas Thaler conhece a região do Vale do Rio do
Peixe por meio de Walter von Schuchnigg, na ocasião, cônsul da Alemanha e, posteriormente,
cônsul da Áustria no Brasil.34 Político renomado, Walter von Schuschnigg é primo do futuro
chanceler da Áustria , Kurt Schuschnigg, antigo ministro da justiça da Áustria e que assume o
governo federal após o assassinato do chanceler Engelbert Dolfuss, em 1934.
O cônsul Walter Schuschnigg está no Brasil há cerca de 10 anos, conhece bem a
região sul, os habitantes e domina o idioma. Ele reside no município de Cruzeiro do Sul, atual
Joaçaba, e despertou a atenção de Thaler para uma terra 36 km distante, próxima à Estação
Ferroviária de São Bento e com um território de 51,6 km². Essa área denominada de São
Bento, pertence a uma empresa colonizadora denominada Müller & Selbach.
O prefeito municipal de Cruzeiro do Sul é, nesse período, o Coronel Manuel Maia
dos Passos, um amigo particular do Cônsul Schuschnigg. Acompanhando Schuchnigg em uma
visita a essa terra, o prefeito de Cruzeiro do Sul apresenta-lhe a região, situada próxima à
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ferrovia principal, que está em franco desenvolvimento. Com uma altitude entre 700 a 1100
metros cobertos de matas de pinheiros, o solo é fértil para o plantio e conseqüente engorda de
animais. Frutas, principalmente uva para fabricar vinho, aves e gado seriam alternativas de
produtos cujo mercado encontrariam em Cruzeiro do Sul, onde também se encontrava uma
fábrica de derivados de suínos em plena expansão.35
REITER, RAMPL & HUMER (1993) relatam que, em 23 de dezembro de 1932, o
Cônsul Schuschnigg envia a Thaler um questionário respondido sobre as possibilidades de
desenvolver o projeto de colonização austríaca na Colônia São Bento. Schuchnigg descreve
que a área proposta para a colonização encontra-se do lado direito do Rio do Peixe e tem uma
dimensão total de aproximadamente 22.000 hectares. Não há pântanos, os médicos e
farmácias, bem como um hospital, encontram-se em Cruzeiro do Sul e Herval.
Os autores afirmam também que, em um relatório enviado em 22 de maio de
1933, Schuschnigg relata a Thaler sobre as condições de segurança daquela região, onde hoje
se encontra Treze Tílias. Informa que é uma área de conflitos. Testemunho de querelas
violentas são mostradas por tiros nos batentes de portas e janelas. Neste questionário, o
Cônsul Walter von Schuschnigg escreve sobre a região:
O vilarejo de Barra de São Bento, defronte à parada de trem do mesmo nome, é
ainda pequeno, mas em franco desenvolvimento. Após breve visita e um pequeno
pré-exame das crianças na escola, cavalguei, em companhia do Sr. José Schneider e
do professor Naderer para Sede de São Bento, para a praça da cidade, onde já se
encontram uma loja, uma pequena igrejinha quase pronta, uma serraria e uma
pequena escola teuto-católica, na qual o professor Naderer leciona. Vêem-se,
espalhadas, algumas pequenas casas de novos colonos. O caminho da vila ao lado da
parada de trem até a praça tem 15 quilômetros, bem conservada, de modo que pode
ser transitada até por carros. Em caso de uma colônia maior teria que ser alargado,
limpar arbustos de ambos os lados, alguns buracos na estrada teriam que ser
consertados. Várias vezes têm-se uma vista muito boa terra adentro a partir da
estrada, de modo que pude certificar-me que as montanhas não são íngremes demais,
a formação tem uma configuração bastante ondulada. Água há em abundância, da
mesma forma florestas arbóreas, muitas madeiras nobres e grande quantidade de
araucárias. As colônias à venda encontram-se aqui ainda intocadas e a maioria
coberta de pesadas e boas florestas arbóreas. O clima é ótimo, agradável e cada vez
mais fresco conforme nos afastamos do Rio do Peixe para o interior. Como em toda
a região do Rio de Peixe, aqui não há ocorrência de febres nem de doenças
contagiosas. Moram ainda uns poucos alemães do império em São Bento. Além
disso, esta colônia é ainda a única tão perto da ferrovia e ainda não totalmente
colonizada[...] não há propaganda adequada [...] O Sr. Schneider, por exemplo, é um
teuto-rio-grandense, um homem bastante enérgico, que se encontra mais na mata do
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que no escritório em casa. São Bento interessa principalmente para uma colônia
teuto-católica, pois seus proprietários e moradores são quase exclusivamente
católicos. A colonização só pode ser recomendada, em todos os sentidos, pois lá os
colonos encontram ótimo clima, bom solo, conexão imediata à ferrovia e regiões em
parte já povoadas. Igreja e escola já existem, o consulado alemão e os órgãos
municipais podem ser alcançados em meio dia. Permito-me a, mais uma vez, chamar
a atenção para a importância do povoamento de São Bento.” (REITER, RAMPL &
HUMER, 1993, p.28)36

O Ministro Andreas Thaler informa o Governo Federal da Áustria sobre resultados
e impressões referentes à Colônia São Bento. Maria Moser, sobrinha de Andreas Thaler e
integrante da segunda comitiva de imigrantes, registra em seu diário particular:
O presidente Engelbert Dollfuss e o Ministro Andreas Thaler estudavam um plano
para uma saída: comprar terras no exterior, fundar uma colônia austríaca, de modo
que muitos que quisessem tornar-se colonos, poderiam mudar-se para lá. Artesãos
de todas as profissões poderiam ser úteis a essa comunidade, de maneira que seria
dada uma oportunidade para muitos de construir, neste local, um novo lar e,
mesmo assim, permanecerem austríacos. O Cônsul morava perto daquela região,
que por sua vez, distava 14km da estação ferroviária. Assim sendo, ficou com essa
opção de compra, sem ter visto as terras. Walter von Schuchnigg era parente de
Kurt von Schuchnigg, um político da Áustria que Andreas Thaler conhecia muito
bem. 37

Segundo PRUTSCH (1996), o plano de emigração recebe de Thaler e
Schuschnigg uma reivindicação de missão cultural, uma vez que Schuschnigg quer evitar
imigrantes de língua italiana naquela região. A autora considera que Schuchnigg valoriza o
projeto de colonização austríaca de Thaler, porque acredita, a exemplo do êxito das colônias
alemãs do Rio Grande do Sul e de Santa Catarina, que a colonização, mesmo de austríacos,
também promoverá o desenvolvimento econômico da região de São Bento. Pela similaridade
do idioma, Schuchnigg acredita no projeto de Thaler como um “elo de união” entre os
imigrantes austríacos e a comunidade teuta já existente em Sede São Bento. O objetivo de
Schuchnigg é aumentar, através do projeto de Thaler, o contingente populacional germânico
daquela região.
A autora afirma ainda que, o fato de Andreas Thaler ter conseguido concretizar o
seu projeto de grandes dimensões, apesar de considerável resistência política na Áustria,
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reside na amizade com o chanceler Dollfuß, que arbitrariamente coloca-lhe à disposição a
metade do orçamento anual para colonização (500.000 Schillings, atualmente 2,9 milhões de
Euros) para aquisição de terras, viagem e equipamentos técnicos, com a condição de comprar
os aparelhos na Áustria. Thaler tem total autonomia administrativa e não precisa apresentar
contas a ninguém pela utilização do dinheiro.
O jornal austríaco Lokal-Anzeiger, de 16 de janeiro de 2003, publica o artigo
“Besuch in Dreizenhlinden” – “Visita a Treze Tílias”, também fazendo referência ao valor
destinado pelo governo austríaco ao projeto de Thaler:
Nun ein wenig zur Geschichte dieser faszinierenden Tiroler-Siedlung: Auf Initiative
des damaligen Landwirtschaftministers Andreas Thaler, der Wildschönauer war,
wanderten ab 1927 rund 800 TirolerInnen nach Brasilien aus. Dieses Projekt war –
im Gegensarz zu vielen anderen – relative erfolgreich, vor allem auch darum, weil es
von Anfang an mit Unterstützung der österreichischen Bundesregierung unter
Kanzler Engelbert Dollfuss life. Ca. 500.000 Schilling wurden damals für dieses
Vorhaben freigegeben, was heute etwa 2,9 Millionen Euro (40 Millionen Schilling)
entsprechen würde.38

Com o apoio do governo austríaco e demonstrando interesse na região, Thaler
declara que, caso o governo brasileiro se dispusesse a conceder facilidades em relação à
imigração, passagem pela alfândega, transporte do porto até a região da colônia, melhoria da
estrada de acesso e reforma da estação de trem, ele poderia viabilizar o projeto de colonização
na região de São Bento.
O governo brasileiro, na época presidido por Getúlio Vargas, já havia apoiado de
forma veemente o projeto de colonização de Andreas Thaler. MAYR (1993, p.126) afirma que
“die brasilianische Regierung war ihm dabei eine große Hilfe und stellte ihm sogar ein
Flugzeug zur Erkundung des Gebietes aus der Luft zur Verfügung”. 39
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“Um pouco da história desta fascinante colonização tirolesa. Da iniciativa do então Ministro da Agricultura
Andreas Thaler, que era originário de Wildschönau, imigraram a partir de 1927, exatos 800 tiroleses para o
Brasil. Este projeto foi, ao contrário de outros projetos anteriores, relativamente coroado de êxito, pois obteve
desde o início, o amparo do governo austríaco através do Chanceler Engelbert Dollfuss. Cerca de 500.000
Schilling foram liberados naquela época para este projeto, o que hoje, corresponde a aproximadamente 2,9
milhões de euros (40 milhões de Schilling). (Tradução Ruth Speck).
“ O governo brasileiro prestou-lhe grande ajuda e concedeu até um avião para que ele sobrevoasse a região”.
(Tradução da autora).

O apoio brasileiro ao projeto de colonização de Thaler também é referenciado por
REITER, RAMPL & HUMER (1996):
Von brasilianischer Seite erhielt Thaler jede Unterstützung denn Österreicher
aufzunehmen war man überall gern bereit, und auch in Brasilien hatte “Österreich¨
einen guten Ruf. Die schon im Land ansässigen Österreicher waren nicht nur durch
die von Schuhplattlern, Musik-und Gesangsverbänden weitergepflegten Bräuche,
sondern auch als tüchtige, verläβliche Arbeiter und wegen ihres freundlichen
Wesens, das den Kontakt zur heimischen Bevölkerung erleichterte, bekannt und
beliebt. Die Landessprache ist zwar Portugiesisch, doch verstanden damals viele
Brasilianer Deutsch. So freuten sich die Einheimischen, wenn sich die neuen Siedler
bemühten, ihre Landssprache zu erlernen, waren aber keineswegs böse, wenn es
nicht sofort klappte. Die Brasilianer galten als überaus höflich, entgegenkommend
und gastfreundlich. So konnte Thaler Teile des Landes mit einem Flugzeug, das man
ihm zur Verfügung gestellt hatte, überfliegen, um aus der Vodelperspektive
Bodenformationen, Flüsse, Verkehrsverhältnisse und Siedlungen zu begutachten.
(REITER, RAMPL & HUMER, 1996, p.26)40

A análise da história da imigração austríaca para o Brasil permite que se faça uma
breve referência a um fato que instiga a curiosidade. Observamos anteriormente que o
governo austríaco demonstra desinteresse em projetos de emigração, em decorrência de
frustradas tentativas anteriores. Em contrapartida, o Brasil nesta época, é cenário da ascensão
do nacionalismo, da valorização da força de trabalho brasileira, da cessação de vínculos
sociais com outros países. O questionamento também levantado por autores austríacos como
ILG(1982) e PRUTSCH(1996) e ao qual destacamos nossa observação é: se o cenário para a
viabilização da imigração é desfavorável em ambos os países, que vantagens há nesta
negociação para que se disponibilizem os recursos físicos e financeiros para tal finalidade? O
que determina a possibilidade do apoio do governo brasileiro, a exceção à regra nacionalista?
PRUTSCH (1996) destaca que:
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“Do lado brasileiro, Thaler recebeu todo suporte necessário, pois o Brasil dispunha-se a receber austríacos em
todos os lugares, e também no Brasil a Áustria tinha um bom nome. Os austríacos já residentes no país eram
benquistos e conhecidos não só pelos seus costumes e hábitos, mantidos pelos grupos de danças Schuhplattlern e
pelas ligas de bandas e corais, mas também, por serem trabalhadores árduos e confiáveis e pelo seu modo cordial,
que facilitava o contato com a população local. Embora o idioma do país fosse o português, muitos brasileiros,
naquela época, entendiam alemão. Assim, as pessoas ficavam contentes, quando os novos colonos se esforçavam
em aprender a língua do país, mas de modo algum, se irritavam se não dava certo imediatamente. Os brasileiros
eram vistos como extremamente cordiais, solícitos e hospedeiros. Assim, Thaler pôde sobrevoar partes do país
com um avião que lhe tinha sido colocado à disposição, para poder avaliar do alto as formações de solo, rios, vias
de acesso e transporte, e colônias”. (Tradução Vera Barkow)

Vor diesem Hintergrund ist es doppelt erstaunlich, dass die einzig wirklich
erfolgreiche geschlossene Gruppenwanderung von Österreichern nach Brasilien
zwischen September 1933 und Jänner 1938 abgewickelt wurde. In diesem Zeitraum
migrierten in vierzehn Transporten41 fast 800 Personen, groβteils Tiroler
Landwirtefamilien nach Santa Catarina (in die Nähe von Joaçaba), wo der ehemalige
Landwirtschaftsminister Andreas Thaler für sie Ländereien ausgewählt hatte.42

É duvidoso que os austríacos já fossem, como afirma REITER, RAMPL &
HUMER(1993), benquistos no Brasil devido à manutenção de seus costumes e conhecidos
pela dança e música. Na Colônia Dreizehnlinden (Treze Tílias), a maior colônia de austríacos
no Brasil, dada a ação frustrada de Gamilschegg, não poderia existir, em 1931, exaltações
significativas do folclore por meio da dança e da música. KANDLER (2003) afirma que:
O primeiro grupo de emigrantes que partiu do porto de Gênova, Itália, no dia 10 de
setembro de 1933, era de 83 austríacos e, dentre eles, encontravam-se oito músicos.
Durante a viagem, estes músicos se conheceram e, ao constatar que cada um trazia
consigo um instrumento musical, os músicos foram incentivados por Johann Mitterer
a montar uma pequena banda. Os músicos ensaiaram durante a viagem e, ao
desembarcar no Brasil, ficaram alguns dias na Ilha das Flores, Rio de Janeiro, onde
fizeram sua primeira apresentação para o Embaixador da Áustria no Brasil, o Dr.
Anton Retschek, o qual dava boas-vindas ao grupo. (KANDLER, 2003, p.12)

Sobre a manutenção dos costumes evidenciados por meio da dança, COLLA, et.al.
(1999) destaca que:
A dança também teve seu início no primeiro transporte e é cultivada pelos imigrantes
até os dias atuais. No início da colonização, as apresentações eram feitas somente
por ocasião das festas de igreja ou de música, a primeira apresentação fora de Treze
Tílias foi em 1950, na cidade de Joaçaba e, sempre que iam apresentar fora, era
somente com a banda, onde a banda apresentava o grupo também apresentava.
(COLLA, C. et.al.,1999, p.46)
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A imigração austríaca para Treze Tílias através do projeto de Andreas Thaler aconteceu em 14 transportes: I
(10/09/1933 – 85 pessoas); Ia (10/10/1933 – 8 pessoas); Ib (01/02/1934 – 05 pessoas); IIa (14/06/1934 – 61
pessoas); IIb (31/07/1934 – 257 pessoas); III (15/11/1934 – 51 pessoas); IV (22/03/1935 – 62 pessoas); V
(10/07/1935 – 31 pessoas); VI (16/10/1935 – 23 pessoas); VII (12/03/1936 – 29 pessoas); VIII (11/11/1936 –
45 pessoas); VIIIa (08/04/1937 – 08 pessoas); IX (10/07/1937 – 87 pessoas) e X (01/01/1938 – 37 pessoas).
Ver: REITER,M; RAMPL,M; HUMER,A. Dreizehnlinden: österreicher im Urwald. Schwaz:
Berenkamp,1993, p.166.
“Diante deste cenário, é duplamente admirável que a única emigração em grupo fechado de austríacos para o
Brasil que obteve sucesso real ocorreu entre setembro de 1933 e janeiro de 1938. Neste período, migraram em
catorze transportes aproximadamente 800 pessoas, na maioria famílias de agricultores do Tirol, para Santa
Catarina (nas proximidades de Joaçaba), onde o ex-ministro da agricultura Andreas Thaler havia escolhido
terras para eles”. (Tradução Ruth Speck).

A contestação feita às afirmações de REITER, RUMPL & HUMER(1993) sobre a
disposição do Brasil, em receber os imigrantes austríacos através do projeto de Thaler, é um
exemplo do fenômeno histórico estudado por HOBSBAWM & RANGER (1997).
Empregando o termo “tradição inventada”, os autores salientam que “muitas
vezes, ‘tradições’ que parecem ou são consideradas antigas são bastante recentes, quando
não são inventadas.”43
HOBSBAWM & RANGER (1997) destacam que o objetivo e a característica das
tradições, sejam elas inventadas, ou não, é a invariabilidade. Essas práticas fixas, socialmente
aceitas, visam inculcar, através da repetição, valores e normas de comportamento que
representem uma continuidade em relação ao passado.
Contudo, na medida em que há referência a um passado histórico, as “tradições
inventadas” caracterizam-se por estabelecer com ele uma continuidade bastante
artificial. Em poucas palavras, elas são reações a situações novas que ou assumem a
forma de referência a situações anteriores, ou estabelecem seu próprio passado
através da repetição quase que obrigatória. (HOBSBAWM, E; RANGER,T.,1997,
p.10)

Tomamos por “tradição inventada” as práticas e discursos históricos que
engrandecem e enrijecem a hegemonia sócio-cultural austríaca na história da colonização de
Treze Tílias. A análise das “raízes históricas da colonização austríaca” permite-nos explorar as
contradições do discurso, a “tradição inventada” construída por meio da legitimação cultural.
Tomemos, por exemplo, a citação de THALER (2003) sobre o projeto de colonização
austríaca:
Contatou o Cônsul da Alemanha em Cruzeiro do Sul (hoje Joaçaba), Walter von
Schuchnigg, o qual lhe ofereceu terras de mata virgem, supostamente não povoadas,
no Meio-Oeste e Oeste do estado de Santa Catarina[...]Optou por Sede São Bento.
Tais terras pertenciam à firma Muller e Selbach, e eram povoadas por alguns
posseiros, ditos nativos, que, após alguns anos, foram transferidos para
Herciliópolis – SC (...) no início, não havia professores. (THALER, 2003,p.14)44

Também destacamos o “Histórico do Colégio Estadual São José”, documento
utilizado para descrever a história da educação em Treze Tílias:
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HOBSBAWN, Eric ; RANGER, Terence. A invenção das tradições. Rio de Janeiro: Paz e Terra, 1997. p.09
Grifos acrescentados.

Sabe-se que o povo europeu teve sempre um grande e profundo apreço pela cultura,
educação e formação de seus filhos. Eles não admitiam que seus descendentes
ficassem sem uma escola. Foi por isso que o fundador trouxe junto com o transporte
de 1934 as Irmãs Filhas da Caridade de São Vicente de Paula, também provenientes
da Áustria. Aqui chegando fundaram uma escola primária para os filhos dos
imigrantes. Essa escola primária transformou-se 15 anos depois em 06/04/1949,
pelo Decreto 110, em Escola Municipal Papuan. Nesta época, os alunos que
freqüentavam a escola eram, além dos descendentes austríacos, também os filhos dos
caboclos e demais moradores da região. Anos mais tarde, as autoridades constituídas
sentindo a necessidade de uma formação mais completa de seus cidadãos
transformaram a Escola Municipal em Curso Ginasial completando dessa forma o
ensino de primeiro grau. Isso aconteceu em 14/02/65 e passou a denominar-se
Ginásio Normal Mauro Ramos. Em 02/02/1971 o então Ginásio Mauro Ramos
denomina-se Escola Básica “São José”, por causa da grande devoção que a sua
fundadora Irmã Filomena Rabelo tinha pelo santo[...] Pela portaria 0416/92/SEE de
30/11/1992, transforma a Escola Básica São José em Colégio Estadual São José,
estadualizando também o segundo grau.45

Os desafios enaltecidos pelo espírito aventureiro dos colonizadores reforçam a
repetição de narrativas que contribuem para a criação de uma atmosfera de soberania cultural
sobre os colonizados. Independente da origem étnica, a relação colonizadores x colonizados
comumente ultrapassa os limites e territórios da organização social, pois, mais do que uma
luta por espaço ou posse de terras, o poder, de caráter ideológico, invade os campos da
educação e da cultura.
Conforme BOSI (1992):
Como se fossem verdadeiros universais das sociedades humanas, a produção dos
meios de vida e as relações de poder, a esfera econômica e a esfera política,
reproduzem-se e potenciam-se toda vez que se põe em marcha um ciclo de
colonização. Mas o novo processo não se esgota na reiteração dos esquemas
originais: há um plus estrutural de domínio, há um acréscimo de forças que se
investem no desígnio do conquistador emprestando-lhes às vezes um tônus épico de
risco e aventura. A colonização dá um ar de recomeço e de arranque a culturas
seculares. O traço grosso da dominação é inerente às diversas formas de colonizar e,
quase sempre, as sobredetermina. Tomar conta de, sentido básico de colo, importa
não só em cuidar, mas também em mandar. Nem sempre, é verdade, o colonizador
verá a si mesmo como a um simples conquistador; então buscará passar aos
descendentes a imagem de descobridor e do povoador, títulos a que, enquanto
pioneiro, faria jus. (BOSI, 1992, p.12)
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Engendrada na história da colonização surge a história da educação de Treze
Tílias, porém tímida em sua origem e estruturação. Mais do que a simples confirmação da
existência de uma colônia estruturada administrativamente antes da chegada da comitiva de
Thaler, a “escola alemã”, na Colônia São Bento, serve de base para o desenvolvimento da
escola idealizada por Andreas Thaler.

3. PRIMÓRDIOS DA COLONIZAÇÃO DE TREZE TÍLIAS: A ORIGEM DA
ESCOLA NA COLÔNIA SÃO BENTO

A educação é alguma coisa essencialmente funcional. Separá-la de seu contexto
cultural significa anular-lhe a razão de ser. Embora óbvia, essa verdade é muitas
vezes esquecida, sobretudo quando se trata da educação escolar. Como forma
cultural altamente institucionalizada, a escola tende à autonomia, à obliteração do
nexo funcional que a liga à cultura em virtude da qual ela foi criada e desenvolvida.
(WILLENS, 1946, p.377)

3.1. Estrada de ferro São Paulo – Rio Grande e a colonização do Vale do Rio do Peixe
A construção da Estrada de Ferro São Paulo – Rio Grande consolida o processo de
colonização do meio-oeste catarinense no início do século XX, do qual destacamos a região
do Vale do Rio do Peixe.
O objetivo da ferrovia é o de ligar as províncias de São Paulo, Paraná, Santa
Catarina e Rio Grande do Sul pelo interior, possibilitando a conexão da então, capital federal
(Rio de Janeiro), às regiões fronteiriças do Brasil com a Argentina e o Uruguai.
A preocupação com a segurança da região inclusa no território reivindicado pela
Argentina na “Questão de Palmas”46, promove a construção da ferrovia com o propósito de
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Questão que envolvia a fronteira do Brasil com a Argentina nos atuais estados de SC e PR, promovendo
discussões geopolíticas e instabilidade entre as relações diplomáticas entre os dois países. Ver: HEINSFELD,
Adelar. A questão de Palmas entre Brasil e Argentina e o início da colonização alemã no Baixo Vale do Rio
do Peixe – SC. Joaçaba: UNOESC, 1996.

facilitar o deslocamento de tropas, caso houvessem conflitos armados com a Argentina, do
mesmo modo que favoreceria a ocupação demográfica da região.
Em Santa Catarina, a ferrovia atravessaria o meio-oeste, na sua parte mais estreita,
entre os rios Iguaçu (ao norte) e Uruguai (ao sul), margeando o Rio do Peixe em três quartos
da sua extensão, cortando o território conhecido como “Contestado”, na época, objeto da
questão de limites entre o Paraná e Santa Catarina.
Assumindo a concessão da construção em 1894, a Companhia Estrada de Ferro
São Paulo- Rio Grande (EFSPRG) possui a extensão de cerca de mil quilômetros de estrada
para construir entre Itararé (SP) e o Rio Uruguai (RS).
Em 1907, inicia-se a construção dos primeiros 50km do trecho de estrada no
território do Contestado. Em 1908, o empreendedor norte-americano Percival Farquhar
assume a concessão, integrando a Companhia Estrada de Ferro São Paulo – Rio Grande à
holding Brazil Railway Company. A empresa contrata o engenheiro Achiles Stenghel para a
empreitada, que recruta milhares de trabalhadores para serem distribuídos ao longo dos 372
km do traçado. De acordo com HEINSFELD (1996):
Em torno de 8.000 trabalhadores vieram para o Vale do Rio do Peixe, pois na região
não havia mão-de-obra disponível. Após o término da construção da ferrovia estes
trabalhadores não foram reconduzidos ao seu local de origem, e sem outra
perspectiva, essas pessoas foram erguendo suas toscas residências ao longo das terras
vizinhas ao leito da estrada de ferro. (HEINSFELD, 1996, p.113)

Achiles Stenghel, nomeado Superintendente da Companhia da Estrada de Ferro
São Paulo – Rio Grande do Sul, coligada a Brazil Railway Company, ordena a construção de
doze armazéns para fornecimento de mantimentos aos trabalhadores, localizados junto às
estações inauguradas, entre elas, a Estação de Barra de São Bento.
Em 1º de maio de 1910, são inauguradas as estações de Rio Caçador (Caçador),
de Rio das Antas, de Rio das Pedras (Videira) e de Pinheiro Preto. Em 1º de setembro desse
ano, inauguram-se as estações de Rio Bonito (Tangará), Barra de São Bento (Ibicaré) e de
Herval (Herval D’Oeste e Joaçaba). A 20 de outubro é aberta a estação de Rio Capinzal

(Capinzal e Ouro), e no dia 29 de outubro, as estações de Rio do Peixe (Piratuba e Ipira),
Volta Grande, Rio Uruguai e Marcelino Ramos.47
Com o trecho catarinense da ferrovia concluído, o Brasil resolve o problema de
acesso à região fronteiriça com a Argentina, porém, ainda, preocupa-se com o problema da
ocupação territorial. Até 1850, a Lei Agrária determina que o apossamento é uma das únicas
formas de se obter terras no Brasil. Com a Proclamação da República em 1889, as
denominadas terras devolutas passam ao domínio dos estados, tornando-se usual a negociação
de terras sem o respeito aos direitos de quem detinha sua posse.48
Conforme afirma HEINSFELD (1996), o Decreto nº 10.432, de 9 de novembro de
1889, determina que uma faixa de terras de 30 km, de cada lado da ferrovia, pertence à
empresa construtora, que deveria utilizar os terrenos dentro do prazo de 50 anos. Em 1890,
pelo Decreto nº 305, o governo federal altera e regulamenta a concessão das terras marginais,
estabelecendo uma faixa de 15 km de cada lado da ferrovia.
Segundo SANTOS (1995):
Objetivando rapidamente colonizar as terras que havia obtido em pagamento da
construção da estrada de ferro, a Brazil Railway, em 1911, tratou de colocar para
fora de seus domínios todas as pessoas que ocupavam terras e que delas não
possuíam títulos de propriedade. Tal iniciativa, bem como a própria concessão feita à
companhia, contrariava a chamada Lei de Terras de 1850. Mas o governo do Paraná
reconheceu os direitos da empresa. Isto não foi de estranhar, pois parece que o vicepresidente do Estado, Affonso Camargo, era advogado da Brazil Railway. Aos
posseiros que ousavam se opor às medidas de despejo, a Brazil Railway enviava
elementos de seu corpo de segurança, que contava com 200 homens armados.
(SANTOS, 1995, p.100)

A expulsão dos posseiros permite ao governo de Santa Catarina criar as condições
necessárias ao progresso da área, possibilitando a colonização do oeste do estado. SANTOS
(1995, p.105) afirma que “desde o momento que se solucionou a questão do Contestado,
alguns empresários começaram a obter do governo catarinense enormes concessões de terras
para promover a colonização”.
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No período anterior a 1900, os habitantes que ocupam a região oeste de Santa
Catarina são indígenas da tribo Kaigang e Guarani. A exemplo da expulsão dos posseiros, os
indígenas também são expropriados de suas terras de origem. Como não possuíam os
documentos legais de posse das terras, são invadidos e explorados.
SANTOS (1995) afirma que:
Não poucos indígenas vivem espalhados pela região, destribalizados, servindo como
mão-de-obra barata aos empreendimentos dos brancos. Os sertanejos que viviam
nesta área e que serviram de base para a Guerra do Contestado também se diluíram.
A sua condição de ocupantes de terras não legalizada, de proprietários de pequenas
roças, de extratores de recursos florestais, como a erva-mate, de analfabetos, enfim,
de homens sem recursos, não mais se encaixava com o novo sistema que se
instalava. A colonização do Oeste levou para a região o sistema de competição e de
busca do lucro. Não interessava que os sertanejos fossem os responsáveis pelo
desbravamento inicial da região. (SANTOS, 1995, p.106)

Diferente do modelo de colonização do litoral e do Vale do Itajaí, o processo de
colonização do Vale do Rio do Peixe inicia-se em conseqüência da expansão agrícola do Rio
Grande do Sul.
O final da Guerra do Contestado desencadeia, como denomina THOMÉ (1981), a
fase de colonização tipo beira-trilho, promovendo a instalação de núcleos de imigrantes em
toda a extensão da ferrovia. As terras concedidas pelo governo à construtora da ferrovia são
adquiridas por empresários de companhias colonizadoras.
A partir de 1917, as empresas colonizadoras que adquirem as terras
comercializadas pela companhia construtora da estrada de ferro, buscam atrair o maior
número de migrantes para a região. O principal objetivo da colonização é explorar
economicamente férteis terras e recursos florestais por meio da comercialização de madeira
nativa, necessitando, portanto, de força de trabalho.
Buscando a ascensão sócio-econômica, os primeiros colonizadores do Vale do Rio
do Peixe são, em sua maioria, filhos de pequenos produtores rurais de descendência européia,
oriundos, sobretudo, do Rio Grande do Sul. Esses migrantes compõem um contingente de
excedentes populacionais das colônias alemãs e italianas do sul do país e que são
estrategicamente incentivados a migrar e povoar a região para promover o seu
desenvolvimento.

No meio oeste catarinense, a Estrada de Ferro São Paulo – Rio Grande é
construída ladeando o Rio do Peixe, cuja localização das terras marginais origina a região
homônima.
O Vale do Rio do Peixe possui, em sua extensão, doze estações ferroviárias,
dentre elas, a Estação de Barra de São Bento, assim denominada devido à desembocadura do
Rio São Bento, no Rio do Peixe.
Os moradores da região são, até 1917, alguns indígenas remanescentes de tribos
Guarani e Kaigang, famílias de ex-trabalhadores da estrada de ferro, antigos caboclos
oriundos das frentes expansionistas paulistas, remanescentes da Revolução Farroupilha e da
Guerra do Paraguai e grupos de imigrantes poloneses e alemães que vêm isoladamente.49
O primeiro proprietário das terras da região de Barra de São Bento foi Vítor Felipe
Rauen, em 1922. Vítor Felipe Rauen era proprietário de uma grande extensão de terras,
vendendo um significativo número de lotes da margem direita do Rio do Peixe à Colonizadora
Müller e Selbach, de propriedade de Felipe Müller, Alfredo Müller, Júlio Selbach e esposas.50
No período de 1926 a 1930, chegam à região de Barra de São Bento os primeiros
colonizadores, entre eles, José Ataliba Schneider (1926). Após o assassinato do administrador
da colônia Frederico Kroeff, morto a tiros em uma emboscada, os proprietários das terras que
residem no Rio Grande do Sul e exercem a colonização como uma atividade secundária, tem
que, segundo REITER, RAMPL & HUMER (1993, p.28), “empregar um homem de pulso
firme que finalmente poria ordem na mata de São Bento”.
À medida que a colonização promove a expulsão dos caboclos de suas terras,
maior é a revolta e a reação adversa contra os colonos. José Schneider freqüentemente é
ameaçado e corre risco de vida.
José Schneider era político, um grande homem, metido em tudo, homem ruim. Ele
sempre mudava de caminho porque os caboclos ficavam de tocaia. Um dia,
chegaram na casa dele. Ele sozinho e um grupo de caboclos bateram na porta. Ele
pediu com calma para que sentassem. Aí chegou no pé da escada e gritou, olhando
pra cima: “Agora podem descer, que está na hora!”. Os caboclos, com medo,

49
50

MELERE, L.; FINCK, R. (2003)
Idem. REITER, RAMPL & HUMER (1993)

fugiram. Ele era do Rio Grande do Sul, casado, tinha 03 moças e 03 rapazes. Ele
morava onde hoje, é o Hotel Álamo.51

REITER, RAMPL & HUMER (1993) afirmam que os posseiros de terras são
protegidos pelos assim denominados “Mil Homens”, os quais são tidos como “brasileiros
perigosos” que guiavam a classe dos caboclos, sendo responsáveis por inúmeras mortes.
Quando as regiões vizinhas de Rio Bonito (Tangará), Bom Retiro (Luzerna) e Perdizes
(Videira) são colonizadas, os caboclos retiram-se para as terras de São Bento (atual Treze
Tílias).
Diese Milhomens wurden erst nach der Revolution kaltgestellt und zogen sich nach
Rio Grande do Sul zurück. Seither wurde es ruhiger, die Intrusos wurden teilweise
abgeschossen, teilweise zum Fortgehen aus dem Lande gezwungen – die alles dank
der Energie und Furchtlosigkeit Schneiders.” (REITER, RAMPL & HUMER,1993,
p.29).52

De acordo com os autores, o contato com os caboclos nômades, também
denominados de “cruzeiros”, é impraticável. Os “invasores” não querem recuar, intitulando-se
proprietários das terras e alegando delas poder fazer usufruto. Policiais e militares
demonstram a força ideológica da colonização, dispersando os caboclos com violência e
queimando suas moradias.
Meu pai tinha um compadre que foi pego pelos jagunços, uns posseiros que estavam
revoltados porque suas terras haviam sido vendidas. Ele e alguns companheiros
foram atacados à noite com ripas de madeira e empurrados no rio em uma noite fria
de geada. Eles estavam bravos porque achavam que tinham tirado a terra deles. O
grupo de militares deu 24 horas para eles deixarem os barracos, senão iam queimar
tudo. Os militares vieram tocar toda aquela gente. Muitos eram bandidos. Quando foi
construída a linha de trem, trouxeram mão-de-obra barata em troca de terras. Eles
começaram a roubar dos colonos. Roubar era mais fácil do que trabalhar.53

Um aspecto relevante sobre a discussão entre os direitos de posse das terras
destinadas à emigração é evidenciada por WILLEMS (1946). O autor discute sobre as
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Depoimento de Hugo João Mallmann, em 07/08/2005.
“ Estes ‘Mil Homens’ somente sossegaram após a revolução, onde se retiraram para o Rio Grande do Sul. Os
caboclos aos poucos foram se retirando, cedendo o seu espaço, o que se agradece à coragem e energia de
Schneider.” (Tradução da autora)
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Depoimento de Crescência Naderer, em 20/09/2005.
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“divergências culturais internas no meio nativo”, explanando sobre o processo de aculturação
dos imigrantes e a luta pelo status social.
WILLEMS (1946) ressalta que, fora raras exceções, os imigrantes que colonizam
o Brasil são agricultores das camadas inferiores da população rural. O trabalho manual, sob
condições semelhantes ao trabalho escravo, transfere-lhes automaticamente um estigma social
escravocrata.
A partir do progresso das propriedades com as quais os imigrantes entram em
contato, atribui-se à transmissão cultural de valores, sobretudo laborativos, a razão da
diferença social entre imigrantes europeus e caboclos.
Nessas condições não admira que a palavra “caboclo” se tenha tornado símbolo
verbal de “inferioridade cultural” chegando mesmo a ser insulto na bôca do teutobrasileiro. “Caboclo” é o homem que não trabalha, que é analfabeto e cachaceiro,
sifilítico e opilado, que não educa seus filhos e não pensa no dia de amanhã. Em
algumas regiões o caboclo é chamado de Schlammburger, quer dizer, alguém que
habita um “castelo de lama”. O “castelo de lama” talvez seja a casinha de pau a
pique com paredes de barro. À tendência do imigrante germânico para classificar o
caboclo como representante de uma cultura inferior, correspondia o reconhecimento
espontâneo, pelo caboclo, da “superioridade” cultural do adventício. Dessa maneira
foi-se estabelecendo, tacitamente, uma estratificação étnica na população rural que
não sofreu modificações essenciais até os dias atuais. (WILLEMS, 1946, p.199)

O início da colonização em São Bento (hoje Treze Tílias) não é simplesmente um
ato de ocupação territorial. Ao promover a migração de descendentes de alemães do Rio
Grande do Sul para a região, a empresa colonizadora germano-brasileira Muller & Selbach
promove, conseqüentemente, a implantação do sistema teuto de colonização.

3.2. A organização escolar na Colônia São Bento
A Colônia São Bento foi fundada em 1928, com a estruturação social das famílias
que migram em 1926. Os imigrantes se instalam em dois núcleos coloniais: um, denominado
Barra de São Bento e, outro, distante 15 km, denominado Sede São Bento.

Barra de São Bento é elevada à categoria de distrito no dia 05/09/1933, recebendo
o nome de Itapuí. Em 30/03/1962 recebe o nome de Ibicaré.54
Sede São Bento é elevada à categoria de distrito somente em 1953, quando cria-se
o distrito de Papuan, denominação já utilizada anteriormente pelos índios que habitavam este
território. Em 29/04/1963, o distrito de Papuan é elevado à categoria de município,
denominando-se Treze Tílias.55
Segundo afirma REITER, RAMPL & HUMER(1993):
Die Kolonie wurde von José Schneider in Barra de São Bento verwaltelt. Imgesamt
waren in der 1928 gegründeten Siedlung bereits 300, überwiegend
deutschkatholische Familien ansässig […]Eine katholische Kirche stadt in Barra São
Bento, eine zweite in Sede de São Bento war in Bau. In Barra de São Bento muβte
der Schulunterricht (für rund 50 Schüler) noch in der Kirche abgehalten werden, in
Sede gab es ein kleines Schulhaus das der Siedlungsgesellschaft gehörte. (REITER,
et.al., 1993, p.28)56

Barra de São Bento é dividida, a partir de 1917, em margem direita e margem
esquerda do Rio do Peixe. A margem direita pertence a Cruzeiro do Sul e, a margem esquerda,
a Campos Novos.
As dificuldades de travessia dão origem à criação de duas escolas, uma em cada
lado do rio. MELERE (2003), em seu trabalho de pesquisa sobre o processo de colonização do
município de Ibicaré, aponta que a primeira escola de Barra de São Bento é criada em 1930,
na margem direita do Rio do Peixe. Contando com 42 alunos, a escola funciona em uma
residência particular, tendo como primeira professora Mercedes Simon Bennemann. Na
margem esquerda, a partir de 1932, as aulas também são dadas em local cedido por
particulares.
No período de 1931 a 1934 outros professores surgiram: Artur Hentz, Hans Weiand
(imigrante alemão que lecionava na língua de origem) e Alberto Poersch que
trabalhavam na margem direita do Rio do Peixe. Adiles Paixão e Iolanda Mattos
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FONTE: Cartório de Registro Civil Lôndero – Ibicaré – SC.
FONTE: Cartório de Registro Civil Perondi – Treze Tílias – SC.
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“A colônia era administrada por José Schneider em Barra de São Bento. No total, já se encontravam nesta
colônia fundada em 1928, 300 famílias, na maioria alemãs e católicas[...]Havia uma igreja católica em Barra
de São Bento, uma outra em Sede do São Bento estava em construção. Em Barra do São Bento, as aulas para
aproximadamente 50 alunos, ainda eram ministradas na igreja. Em Sede São Bento havia uma pequena
escola, que pertencia à sociedade colonial”. (Tradução Ruth Speck)
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(que lecionavam em troca de alimentação e moradia na casa de Leandro Thibes) e
Amália Pierina Trason eram as professoras da margem esquerda do Rio do Peixe.
(MELERE, 2003, p.42)

MELERE (2003, p.68) afirma que “o espírito cristão sempre foi marcante na
comunidade”. Cita que, em 1927, sem ainda ter um local adequado, a primeira missa da
colônia foi celebrada pelo Pe. Humberto Zoller, na residência de Vítor Felipe Rauen. Com a
construção da igreja em 1931, as aulas passam a ser ministradas em suas dependências.
A realidade da escola de Colônia São Bento, atualmente, municípios de Ibicaré e
Treze Tílias, é a extensão da realidade de inúmeras colônias alemãs que se instalam no Brasil,
a partir do séc. XIX. Segundo WILLEMS (1946), acostumados com a oferta de escolas
públicas pelas autoridades alemãs, os imigrantes acreditam ser também dever do Estado
Brasileiro prover escolas às colônias.
O descaso do Governo Brasileiro e a grande falta de escolas primárias, no início
da colonização, obrigam os colonos a procurar uma solução por si próprios para o problema
da educação escolar.
Nessas condições, o primeiro passo foi, provavelmente, uma espécie de “escola
doméstica” em que a família mais interessada na instrução de seus filhos reunia estes
e, talvez, mais alguma crianças da vizinhança próxima para a aula dada na própria
moradia. (WILLEMS, 1946, p. 391)

O movimento dos imigrantes alemães para assegurar a instrução de seus filhos
origina, na história da educação, o sistema escolar teuto-brasileiro. A preocupação com a
alfabetização não é a única motivação das comunidades teutas. Os ensinamentos prevêem
também a manutenção da germanidade, do espírito alemão (Deutschtum). A base da cultura
germânica é atribuída à sobrevivência dos dogmas cristãos, instituindo a igreja como uma das
instituições responsáveis por preservar e difundir os valores religiosos e étnicos.
Para SEYFERT (1981):
Qual é a base para a manutenção da nacionalidade alemã e, por extensão, da
comunidade teuto-brasileira? É se sentir como alemão, manter os costumes, a
particularidade, o espírito, a língua alemã. Se sua vida comunitária é alemã, então se
conservará alemão, mesma que tenha cidadania brasileira. A nacionalidade é
vinculada a laços de sangue pelos quais o indivíduo a recebe, à cultura, pela qual a

mantém, e à língua, pela qual é transmitida. Sangue, cultura e língua são,
usualmente, os elementos determinantes da identidade étnica. Ao lado disso, a
imprensa, a escola, a igreja, a família e as sociedades são as instituições da
comunidade que devem se conservar alemãs. (SEYFERT, 1981, p.126).

O conceito de germanidade é entendido por SEYFERT(1981) como um conjunto
de idéias e símbolos característicos de uma ideologia étnica, uma referência à herança cultural
sustentada pelo nacionalismo alemão.
A igreja e a escola passam a exercer, mutuamente, a preservação do Deutschtum,
do conceito de germanidade alemão. A preservação acontecia de diferentes maneiras, pois
diferentes também eram as atuações da Igreja Luterana e da Igreja Católica sobre a educação.
As “escolas alemãs” têm como ponto comum entre si o ensino da língua alemã, porém, são
“integradas em sistemas que refletiam a diferenciação cultural, sobretudo religiosa dos teutobrasileiros”( WILLEMS, 1946, p.401)
Nesse contexto, a escola é vista por WILLEMS apud KLUG (1997, p.07) como
uma “fusão de valores religiosos e étnicos que motivava uma oposição à perda da cultura
germânica, cuja base era religiosa e que determinava, em grande escala, a organização do
sistema escolar”. KLUG (1997) afirma ainda, em seu trabalho sobre a ação da igreja luterana
por meio das escolas, que a motivação para a preservação da germanidade em comparação à
igreja católica, é muito superior, principalmente, em relação à sistematização do ensino e ao
processo de aculturação.

3.3. João Naderer: o primeiro professor de Treze Tílias
As dificuldades de deslocamento para percorrer a distância de 15km que separam
Barra de São Bento e Sede São Bento, levam José Schneider, residente em Barra de São
Bento, a delegar a administração de Sede São Bento ao Prof. João Naderer, a partir de sua
chegada à colônia em 1929.57
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Depoimento de Crescência Naderer, em 20/09/2005

A administração de Sede São Bento é, então, delegada por José Schneider ao Prof.
João Naderer, a partir de sua chegada à colônia em 1929.
João Naderer nasceu em 19 de outubro de 1888, na cidade de São Bento do Sul.
Filho de austríacos, casa-se com Emília Braissler, em 13 de abril de 1918, com quem tem sete
filhos: Ambrósio, Lúcia, Lourenço, Maria, Felipe, Crescência e Vicente.

Fotografia: PROF. JOÃO NADERER E FAMÍLIA
FONTE: Acervo particular Sra. Crescência Naderer (s.d.)

Em seu depoimento, Crescência Naderer afirma que seu pai torna-se professor em
uma “espécie de faculdade” para tornar-se “Lehrer”58, formação cursada em Blumenau e
Curitiba59.
Segundo KLUG (1997):
Para melhor atingir o objetivo de possibilitar a toda criança teuta o acesso à escola,
em 1907, foi criado em Blumenau, um curso para formação de professores, o Lehrer
Präparande. Tratava-se de um apêndice da Neue deustche Schule [...] e visava suprir
a grande necessidade de professores para as escolas do interior das colônias. O
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Em português: professor.
Menciona ainda que seu pai andou 3 dias a pé, pela linha de trem, para chegar até Curitiba para fazer o curso.

Lehrer Präparande iniciou suas atividades com três alunos e com grande incentivo
por parte do Consulado Geral de Petrópolis – RJ, que via com bons olhos tal
iniciativa tomada em Blumenau. Entendia-se que iniciativas dessa natureza viriam
suprir a necessidade de professores preparados, para as Pikadenschule60. Assim
sendo, o consulado prometia ajuda não apenas em termo de incentivo, mas também
ajuda material/financeira. (KLUG, 1997, p.184)

João Naderer leciona em São Bento do Sul para quatro classes, respectivamente
quatro anos de formação primária. Ele leciona na escola do município, mas freqüentemente
transferiam os professores para outras localidades.
Ele reclamava que quando já havia feito um bonito jardim na casa e quando se
acostumava ao local, o mudavam de comunidade. Houve uma propaganda por lá,
iam fazer uma colônia alemã, por isso ele veio para Treze Tílias. Meus pais
compraram a terra do José Schneider. Queriam gente que falasse a língua alemã.61

Em 1929, João Naderer chega a Treze Tílias, estando na época, com 41 anos. As
aulas são dadas em uma capela. O ensino é dado em alemão para os descendentes de alemães
e, em português, para caboclos que ainda vivem na região.
Os alemães e os caboclos estudavam todos juntos. Ele dava aula em alemão e duas
vezes por semana em português, assim como hoje, dão inglês na escola. As aulas
eram dadas em uma capela, onde hoje está a igreja. Na capela, funcionava tudo:
missa, escola. Tudo para o que der e vier.62

WILLEMS (1946) salienta que, a ascensão do nacionalismo e a necessidade da
população teuta de conhecer o vernáculo, contribuem progressivamente para a inclusão do
ensino da língua portuguesa nos currículos da escola alemã. Segundo o autor, nas estatísticas
da época, “não consta se todo o ensino era administrado em alemão ou só o de determinadas
matérias; se o alemão era ensinado como língua materna ou língua estrangeira; se as aulas
eram dadas dentro do currículo regular ou como ensino facultativo em troca de taxas
especiais”. (WILLEMS, 1946, p.400).
Também afirma que, após 1930, “o corpo discente de muitas escolas“alemãs”
não se compunha, como se poderia supor, apenas de crianças descendentes de alemães.
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Tradução: escola de “picada” .
Depoimento Crescência Naderer, em 20/09/2005.
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Sobretudo nas escolas, a composição étnica dos alunos refletia, fielmente, a da população
local”63 .
Bernardo Moser64 também referencia a atuação de João Naderer na educação de
Treze Tílias. Segundo o entrevistado, baseado nos relatos de infância de sua mãe Maria
Moser, João Naderer, proveniente de Hansa Hummel (São Bento do Sul) vem a Treze Tílias
entre 1929 e 1931, e começa a lecionar aos posseiros de terras. Utilizava como sala de aula o
“Capitel de São Bento Preto”, uma capelinha de 5 x 8 metros, que continha uma estátua de 1
metro, feita em gesso, de São Bento Preto. Bernardo Moser cita a situação de revolta dos
posseiros com a chegada da comitiva colonizadora austríaca. Em protesto, fazem João
Naderer de refém em uma bodega pertencente a Emílio Loff, que ficava, segundo o
entrevistado, onde hoje está a prefeitura municipal. Relata que fizeram um cerco com cavalos,
e, armados, ameaçavam matar João Naderer se os austríacos não deixassem aquelas terras.
Nesta ocasião, ressalta que encontravam-se em visita à Colônia Dreizehnlinden, membros da
família real brasileira65, que intercederam na negociação. Após este confronto, os austríacos
também coagem os caboclos, no que Bernardo Moser define como “duelo de forças”.
Em maio de 1930, algumas famílias austríacas provindas do estado de
Niederösterreich (Baixa Áustria), instalam-se em Sede São Bento.
Liderados por Anton Schaupenlehner, a idéia de vir para o Brasil surge devido a
um amigo pessoal que emigrara em 1929, e da notícia de oferta de terras brasileiras divulgada
pelo administrador territorial José Schneider, em um jornal alemão.66
A propaganda falava de terras férteis, ao qual qualquer trabalhador motivado
conseguiria se adaptar. Meu pai ficou ressentido com o Aigner, porque a coisa não
era nada fácil. Meu pai era o único que tinha vindo com a família toda, o resto do
67
grupo era de solteirões, que só tinham que se preocupar consigo mesmos.
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Idem, p.403.
Depoimento de Bernardo Moser, em 03/11/2005.
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Sobre a visita da família real brasileira em Treze Tílias, ver: REITER, RAMPL & HUMER. Op.cit.
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Ibid., p.18.
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Depoimento de Irene Schaupenlehner, em 10/12/2005.
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Um grupo de 12 pessoas, formado por homens solteiros, se associam para o
custeio da passagem e despesas de viagem. Na chegada, constatam que haviam se equivocado
quanto à localização das terras. De posse da informação de que o seu destino é a localidade de
SÃO BENTO, acabaram se dirigindo, erroneamente, ao atual município de São Bento do Sul.
Esclarecidos os desentendimentos, seguiram para Colônia São Bento, no meio oeste
catarinense.

Fotografia: EXPEDIÇÃO SCHAUPENLEHNER68
FONTE: REITER,M. et al. Dreizehnlinden: Österreicher im Uhrwald. Schwaz: Berenkamp, 1993.

Na chegada à Sede São Bento, distante 15 km da estação ferroviária, a comitiva
encontrou, além de uma mata densa, vinte famílias de origem germânica e uma pequena igreja
paroquial, onde funcionava a escolinha local. A escola era coordenada pelo Professor João
Naderer.69
O grupo liderado por Schaupenlehner sofre grandes dificuldades de adaptação,
principalmente devido à falta de recursos. Conforme relata REITER, RAMPL & HUMER
68
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Anton Schaupenlehner é bisavô paterno da autora. Na foto, é o segundo, sentado, da esquerda para direita.
REITER, RAMPL & HUMER (1993).

(1993), para esses colonos austríacos, os mantimentos ficavam cada vez mais escassos. Não
possuíam nem o básico para a sobrevivência. Em compensação, afirma, possuíam militares em
abundância. A colheita era ínfima, principalmente “porque à noite o gado dos “caboclos”
invadia a plantação, fazendo grandes estragos”. 70
João Naderer não somente assume o papel de professor, como também, torna-se
responsável por diversas tarefas de ordem administrativa da colônia. Na ausência do padre,
que vinha de Bom Retiro (Luzerna), ele celebra o culto e até enterros. Exerce também o papel
de “delegado”, apartando brigas e resolvendo conflitos entre os moradores. Na escola, tem
total autonomia de atuação, onde rege um pequeno coral e toca violino.71
Sob este aspecto, KLUG (1997) constata que:
Cabe destacar que o trabalho do professor não se limitava apenas ao ensino, pois
dele se esperava que também dirigisse o coro da igreja e organizasse as atividades
festivas[...]com freqüência era solicitado à atuar nas situações mais diversas, na
qualidade de juiz, médico, etc.” (KLUG, 1997, p.89)

Diferente da estrutura escolar encontrada nas denominadas “escolas urbanas” em
cidades como Blumenau, Joinville e Florianópolis, as escolas coloniais comunitárias não
dispõem, em geral, de professores formados e material didático.
As pequenas escolas coloniais estavam, conforme destaca KLUG (1997):
Localizadas nas zonas rurais de baixa densidade demográfica e normalmente não
contavam com o devido apoio, nem professores com formação. A função era
ocupada por alguém da comunidade e não havia um plano a ser seguido. O professor
determinava o ritmo e conteúdo a serem passados aos alunos. Caracterizava-se pela
informalidade, sem material didático comum a todos, sem um período escolar
determinado, dada a sazonalidade das lides agrícolas [...] tinham de duas a quatro
séries que funcionavam num mesmo e único espaço com um único professor.
(KLUG, 1997, p. 86-87)

João Naderer preparava suas aulas baseado nos livros que trouxera de São Bento
do Sul. A escola era multiseriada, contemplando, em uma única sala, as quatro séries iniciais
da educação primária.
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Op. Cit., p.20
Depoimento de Crescência Naderer a autora, em 20/09/2005.

As crianças estudavam todas juntas, não havia separação por série. Elas aprendiam a
fazer contas, a ler e a escrever em alemão, também aprendiam o português. Meu pai
também ensinava as crianças a cantar na escola.72

Os professores das escolas alemãs de Barra de São Bento(atual Ibicaré) e de Sede
São Bento(atual Treze Tílias) são remunerados por administradores do município de Cruzeiro
do Sul. WILLEMS (1946, p.403) afirma que “governos estaduais e municipais
subvencionavam não poucas escolas teuto-brasileiras”.
A portaria de 20 de abril de 1931, emitida pelo Prefeito de Cruzeiro do Sul (atual
Joaçaba), Capitão Gervásio Rodrigues resolve:73
Nomear a senhora Mercedes Simon, para exercer o cargo de professora municipal,
com exercício na escola mista de Barra de São Bento neste Município, percebendo
os vencimentos annuaes de 1:560$000 (um conto quinhentos e sessenta mil réis), a
contar de 1º de março do corrente ano, visto estar em exercício desde aquela
epocha.(sic)

João Naderer também é remunerado pela prefeitura de Cruzeiro do Sul,
necessitando, uma vez por mês, ir a Joaçaba, a cavalo, para receber seu salário.74
Abordaremos a seguir como o êxito das colônias teutas no Brasil, e
conseqüentemente das escolas alemãs, servem de base para o desenvolvimento do projeto de
colonização austríaca de Andreas Thaler.

3.4. Alemães x austríacos no Brasil: etnias diferentes, interesses comuns.
Em 1931, Thaler entra em contato com Othmar Gamillschegg, antigo oficial de
cavalaria real e imperial. Sua intenção é compreender os motivos que levaram a expedição de
colonização austríaca liderada por Gamilschegg, em 1919, ao fracasso.
Segundo REITER, RAMPL & HUMER (1993), Gamilschegg teria afirmado:
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Idem.
FONTE: Prefeitura Municipal de Joaçaba.
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Depoimento de Crescência Naderer , em 20/09/2005.
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Acho que só existe uma saída. Todo aquele que quiser emigrar, receberá antes um
folheto, do qual constam de antemão todos os perigos, ao encontro dos quais ele está
indo, e onde se tenta ‘tirar todas as minhocas da cabeça’, com as quais todos
imigrantes vêm para cá. Mesmo isso não ajudará muito, mas dessa forma o Senhor se
protegerá a si mesmo contra as reclamações que também fizeram injustificadamente
contra mim, de que as pessoas estão sendo iludidas e atraídas para cá. Cada
emigrante deverá então assinar que leu o folheto e de que está cônscio de todos os
perigos. (REITER, RAMPL & HUMER, 1993, p.22)75

Thaler publica posteriormente, a partir do conselho do antigo oficial da cavalaria,
um “Memorial para fundação de uma colônia austríaca fechada no exterior (1933) e o manual
de colonização “ Die Österreichische Kolonie Dreizehnlinden in Brasilien” – A colônia
austríaca Treze Tílias no Brasil (1934).
Em 29 de março de 1933, Andreas Thaler, Dr. Otto Wittmauer, Dr. Richard Turba,
Eng. Botho Coreth, Dr. Hans Peer e Dr. Oskar Hohenbruck reunem-se no cartório do Dr.
Rudolf Hruza em Viena, a fim de fundar a “Österreichische Auslandssiedlungsgesellschaft
.b.H.” (Sociedade Austríaca de Responsabilidade Limitada de Colonização no Exterior).
Como um ramo de atividade da empresa indica-se a “fundação e condução de colônias
fechadas no exterior”. A procuração foi dada ao próprio Thaler, dando ao ex-ministro o
“direito expresso de compra e venda de propriedades no Brasil em nome da sociedade e para
ela”. Andreas Thaler tem, por assim dizer, todo o poder sobre os recursos financeiros e sobre a
colônia a ser fundada por sua iniciativa.76
Em agosto de 1933, Thaler redige e publica o “Memorial para a fundação de uma
colônia austríaca fechada no exterior” (anexo 01). Destacamos trechos do memorial:
De ano para ano, cada vez mais chegamos à convicção de que não foi a Alemanha e
seus aliados, mas sim a Europa que perdeu a guerra. Quase não é possível expressar
a esperança de que em um tempo determinado algo essencial e a nosso favor irá
modificar-se na situação econômica européia, e é por esta razão que muitas
indústrias européias estão condenadas a encolher e secar. Assim, povos sadios de
corpo e alma de nosso hemisfério procuram novas possibilidades de existência, e a
idéia de povoamento interno e externo ganha cada vez mais espaço. O atual governo
austríaco envida expressivos esforços para combater o desemprego. No âmbito
desses esforços, a migração interna desempenha em teoria um papel importante,
mas na prática os resultados podem ser chamados de ínfimos. Com mal-estar o
governo deve ter verificado que, apesar de todas as tentativas, no último mês o
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Tradução Vera Barkow.
PRUTSCH (1996).

desemprego em Viena aumentou ao invés de diminuir. Esta circunstância pode ter
sido co-determinante no fato de o governo Dollfuß ter-se decidido em utilizar-se de
um meio até agora pouco simpático aos austríacos para o combate do desemprego e
para a fundação de novas existências: a fundação de uma colônia austríaca no
exterior. Como eu, o autor deste memorial, apesar de variadas correntes contrárias,
durante anos estive empenhado em convencer o povo austríaco da necessidade de
ganhar espaço físico, também no exterior, foi-me solicitado pelo governo, em
especial por seu chefe que agora, com base em meus estudos e as experiências
colhidas nas duas viagens pela América do Sul, eu concretizasse meu plano de
colonização com o auxílio do Estado. Atendendo a este chamado, minha primeira
tarefa é escolher o país destino. Quando reflito sobre tudo o que vi em minhas duas
viagens de pesquisa e penso nos prós e contras das quatro repúblicas sul-americanas
pelas quais viajei, então interessa para nossos colonos austríacos, de acordo com o
meu entendimento e em primeira linha, o sul do Brasil, especificamente o Estado de
Santa Catarina. Darei algumas razões para tanto: em sentido religioso, existe para
todos os colonos e sociedades de colonização total liberdade de expressão; - em
termos de povos, o Brasil recebe de maneira generosa todas as raças
imigrantes[...] de todos os estados americanos, Santa Catarina deve contar com
a maioria de alemães, uma vez que, de acordo com as estatísticas, cada quarto
habitante ali é de descendência alemã, o governo brasileiro, e em especial, o do
estado de Santa Catarina, têm o maior interesse na imigração de colonos
alemães, facilitando assim todos os meios permitidos pela lei brasileira. Tenho
que realizar uma segunda tarefa face aos colonos que querem me confiar a sua
liderança. Esclarecimentos sobre os lados negativos de uma emigração são
indispensáveis, pois ninguém deverá poder dizer do líder que não foi por ele
avisado a tempo sobre as dificuldades e os perigos que o esperavam. Assim, a todo
aquele que tiver vontade de emigrar, seja dado o seguinte para refletir: nossa pátria
Áustria, vista e observada como um todo, é o mais belo país da Terra. Em
lugar algum do mundo encontraremos outro igual. A saudade de casa é, então,
uma doença freqüente dos austríacos emigrados, da qual bem poucos escaparão
[...]O governo austríaco concede apenas uma única contribuição para a fundação de
uma primeira colônia. Todo o resto ele deixa a cargo da própria colônia, com
exceção de certa proteção moral do desenvolvimento. A Sociedade Austríaca de
responsabilidade limitada de Colonização no Exterior planeja, como o fizeram
outrora no Banat os suábios, fundar o máximo de colônias alemãs. Vilarejos, não
cidades! Por esta razão, o primeiro vilarejo não deverá tornar-se fim em si mesmo e
os membros do primeiro grupo não devem esperar e acreditar que a ajuda do
governo está prevista em primeiro lugar e apenas a eles. A fim de poder assegurar e
manter este plano de colonização de maneira duradoura, eu considero indispensável
e necessária a construção de um ponto de apoio, ao qual será dado este destino de
apoio de forma igualmente duradoura. A criação de um ponto de apoio diferencia o
meu plano basicamente da maioria dos colonizadores. É usual no Brasil que cada
colonizador mande mensurar sua terra em lotes de igual tamanho e que entregue o
lote na mão do colonizador logo após a chegada deste, com a instrução e a
exigência “Bem, pássaro, coma ou morra!” O lado negativo deste tipo de
colonização eu vejo principalmente no fato de que nem todo colono tem o talento
ou a habilidade de construir para si um lar digno.[...]assim, imagino o início de uma
colônia austríaca fechada da seguinte forma: Da ajuda monetária do governo, a qual
será colocada à disposição da Sociedade de Colonização Austríaca Ltda., uma parte
considerável deverá ser utilizada para o equipamento técnico do primeiro grupo. O
primeiro grupo, cujos membros não apenas conhecem o meu plano, mas também
são favoráveis a ele e o terão que executar, tem a tarefa de erigir o ponto de apoio a
grandes traços. O mesmo terá a seguinte forma: serão construídos alojamentos em
número suficiente para abrigar bem 25 famílias. Além disso, serão construídos:

uma pequena igreja, uma moradia para o primeiro padre, uma residência para
as irmãs de uma ordem religiosa, que deverão trabalhar na escola e como
enfermeiras na colônia, uma outra casa para um médico com um pequeno
hospital e salas necessárias para a escola. A este ponto de apoio serão
incorporados aproximadamente 100 a 150 hectares de terra e o mesmo terá as
seguintes tarefas a cumprir: em primeiro lugar, deverá ser estação de recepção para
todos os imigrantes que queiram se unir à nossa colônia, para assim livrá-los de
estelionatários e agentes que com freqüência assolam as cidades portuárias. Em
segundo lugar, deverá ser local de re-aprendizado. Pois, cada recém-chegado deverá
familiarizar-se com a situação local, deverá aprender os métodos de trabalho da
colônia e deverá aprender, em menor prazo possível, a geografia necessária. Em
terceiro lugar, o ponto de apoio deverá ser um bem escolar, isto é, no próprio
lugar deverá ser experimentado e pesquisado tudo o que cresce na região,
como é plantado e cuidado de maneira mais adequada, o que é tudo criado lá e
como pode ser mantido. Questões de raças no gado, de espécies na lavoura,
questões comunitárias e muitas outras coisas devem ser lá experimentadas e
esclarecidas. Somente após erigir este ponto de apoio, que deverá ser e permanecer
o cerne de todo o futuro movimento de colonização, é que será dado o início à
formação do primeiro vilarejo (a primeira colônia). Estes vilarejos, segundo meu
parecer, devem ter a seguinte feição: em torno da futura igreja do vilarejo serão
agrupadas as construções da comunidade, por exemplo, escola, casa paroquial,
casa do médico, loja, restaurante e pousada, prefeitura e similares. A
autonomia será então alcançada por cada comunidade, quando a mesma for
considerada pela Sociedade de Colonização Ltda, pronta a realizar suas obrigações
culturais e econômicas. No momento da fundação da nova comunidade, os colonos
não serão abandonados imediatamente e à sua própria sorte, mas, por meio de
trabalho conjunto, a Sociedade quer tornar possível que cada colono possa chegar
em pouco tempo a ter seu próprio lar.77

A descrição na íntegra desta publicação de Andreas Thaler permite observar que,
além da narrativa detalhista e desafiadora aos candidatos à emigração, não existe, em qualquer
momento, referência da pré-existência de uma colônia alemã em São Bento. Fato interessante
é a afirmação de que “o governo brasileiro, e em especial, o do estado de Santa Catarina, tem
o maior interesse na imigração de colonos alemães, facilitando assim todos os meios
permitidos pela lei brasileira”.
Após tantas tentativas frustradas, seria precipitado afirmarmos que os austríacos
aproveitam o êxito das colônias alemãs para conseguirem também eles firmarem uma colônia
no Brasil? Ou será que ultrapassamos os limites da “política da boa vizinhança” se afirmarmos
que o modelo de colonização teuta serviu de exemplo para o desenvolvimento do projeto de
Thaler?
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REITER, RAMPL & HUMER. Op.cit.,p.30-36. Tradução Vera Barkow. Grifos acrescentados.

Não queremos abalar a “ética étnica” com fragmentos de análise. Porém, é
inegável que, desde o seu planejamento, Thaler prevê a substituição da organização das
estruturas alemãs existentes pelas austríacas. O objetivo principal do projeto de Thaler era,
segundo REITER, RAMPL & HUMER(1993), a “preservação do caráter de um povo”, onde a
tradição, credo, costumes e idioma não sofreriam pressões de assimilação.

3.5. A atuação das irmãs da Congregação Vicentina na educação reforçam a existência
da “escola alemã”.
Em 13 de outubro de 1933, chega ao Brasil, a primeira comitiva de imigrantes
austríacos liderada por Andreas Thaler. De 1933 a 1938, 789 imigrantes são conduzidos para
Papuan, ou antiga Sede São Bento, distrito do município catarinense de Itapuí. O nome
Papuan, de origem indígena, é substituído por Andreas Thaler por

“Colônia

Dreizehnlinden78”, denominação que em português significa “Treze Tílias”.
A primeira comitiva chega de navio ao Rio de Janeiro, onde ficam aguardando
uma semana enquanto Andreas Thaler trata acertos finais com autoridades do governo
brasileiro, auxiliado por Walter von Schuchnigg, que domina a língua portuguesa. Do Rio de
Janeiro, os 83 imigrantes seguem de trem até a Estação de Barra de São Bento, localizada no
município de Itapuí (hoje Ibicaré), no estado de Santa Catarina. A viagem e o cenário que os
primeiros tiroleses encontram é narrada por Maria Moser, conforme trecho extraído de seu
diário:
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Destacamos trecho da carta de Andrä Thaler, primogênito do Ministro Andreas Thaler, em resposta ao Cel. H.
W. Rotermund sobre a origem do nome Treze Tílias, para posterior divulgação na imprensa: “Em setembro
de 1933 aportamos (como integrantes do primeiro grupo de pioneiros, que designamos como “Guarda de
Ferro” ao Rio de Janeiro. Meu pai Andreas Thaler, Ministro da Agricultura e Sivicultura da Áustria, e eu
(com 18 anos e possuidor do curso da Escola Agrícola de Rotholz, no Tirol) visitamos na oportunidade uma
livraria alemã. Meu pai teve a surpresa de encontrar ali o livro predileto de sua juventude (ele possuía
vocação poética), intitulado “Dreizehnlinden” (Treze Tílias), poema narrativo de Friedrich Wilhelm Weber
(editora Hesse & Becker, Lípsia). Notando o entusiasmo de meu pai, comprei o livro como lembrança de
nossa chegada ao Rio de Janeiro. Enquanto continuamos nossa viagem para Santa Catarina, disse-me meu
pai: “Sei agora o nome que daremos à nova colônia austríaca – será Dreizehnlinden!” Fonte: Acervo
Particular Judite Thaler.

Quase dois dias durou a viagem de trem, e pela manhã chegaram a Barra do São
Bento. Em seguida, havia mais uma caminhada de 14 km até Papuan, era o nome da
nova pátria. As mulheres puderam viajar em cima dos carros de boi, mas o caminho
era tão ruim e elas eram sacudidas tanto, que algumas mulheres preferiram andar a
pé. A estação de trem era uma pequena localidade, apenas uma fila de casas ao lado
da rua. Bem íngreme o terreno, mas quanto mais subiam, tanto mais agradável
tornava-se a região. Chegaram à tarde. Em cima da colina havia uma igrejinha de
madeira, ao lado uma casinha, também de madeira, a casa paroquial. Uma grande
cabana era, ao mesmo tempo, loja e cantina. E havia também inúmeras cabanas
vazias, que puderam ser utilizadas pelos tiroleses. Havia muitas pessoas presentes
para ver os tiroleses que chegavam. Já moravam lá, vinte famílias alemãs, que foram
de grande ajuda para os tiroleses, elas haviam preparado tudo para a chegada. É que
elas já sabiam como era o começo e já eram auto-suficientes. Foram muito
solidárias. Os tiroleses estimavam muito essas pessoas e essas famílias não podem
ser nunca esquecidas; já estavam lá, há cinco anos, e puderam oferecer segurança,
pois também construíram para si uma pátria na região. Uma dessas pessoas, de nome
Schaupenlehner, disse que tinha muito feno em casa, que poderiam buscar. O feno
foi então espalhado nas cabanas vazias, e de noite, todos se deitaram nele feito
sardinhas. Estavam contentes em poder dormir no feno. (MOSER, Maria. s.d.)

Sobre o panorama do primeiro ano da colônia, Andreas Thaler publica, em 1934,
o Manual de Colonização “ Die Österreichische Kolonie Dreizehnlinden in Brasilien”79
(anexo 02). Este documento oficial, publicado pelo governo austríaco, busca atrair, com fotos
da primeira comitiva, e o relato da situação na nova pátria, mais imigrantes austríacos para o
segundo transporte. Sobre a educação no primeiro ano da colônia, Thaler afirma neste
documento:
In der Siedlung besteht bereits eine deutsche Privatschule, in der auch die
portugiesische Sprache als Landessprache gelehrt wird. Die Schule muβ von der
Siedlung selbst erhalten werden.80

O ensino dos dois idiomas na escola atende às expectativas de Thaler, porém, seu
interesse na educação e na religião vão além. Como observado no movimento da “escola
alemã”, escola e igreja são instituições que atuam na preservação do espírito de germanidade
alemão. Na realidade da Colônia Dreizehnlinden, também Thaler planeja ter os domínios da
escola e da igreja, que além do objetivo comum de preservar a língua materna, também
pretende preservar o “espírito tirolês”.
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FONTE: Museu Municipal Andreas Thaler.
“Na colônia já existe uma escola particular alemã, onde a língua portuguesa assim como o vernáculo são
ensinados. A escola precisa ser mantida por recursos próprios da colônia”. (Tradução livre da autora).

Já no primeiro transporte, Andreas Thaler traz o padre Monsenhor João Reitmeier
para garantir a religiosidade da colônia, que até então, não tinha um pároco. Uma das
exigências da colonização era que os imigrantes, interessados em se aventurar neste projeto,
deveriam ser católicos.81
No lugar da igreja já existente, foi construída uma nova igreja com o nome de
Igreja Nossa Senhora do Perpétuo Socorro. Segundo COLLA, et.al. (1999, p.35):
Monsenhor João Reitmeier era devoto de Nossa Senhora do Perpétuo Socorro,
escolheu-a como padroeira da paróquia. Outra versão popular que se tem é de que o
santo padroeiro do local era São Bento, que não era conhecido pelos austríacos, e
ainda por final era moreno, o que causava uma revolta nos imigrantes para não dizer
que eram racistas. Sendo assim, foi substituído pela padroeira que ainda o é
hoje.(sic)

Com a intenção de também desenvolver a educação da colônia mantendo a
ideologia étnica austríaca, Thaler dirigiu-se à Província das Irmãs Filhas da Caridade de São
Vicente de Paulo, na Áustria, para solicitar o encaminhamento de irmãs para atendê-los na
saúde, educação e catequese. PERNLOCHNER & ZANOLLA (2004), em seu trabalho sobre
a atuação das irmãs da congregação vicentina na educação, citam um trecho do periódico
Missionecho, de 1934:
Im Jahre 1933 ist eine Gruppe von Österreichern, meist Tirolern, nach Brasilien
ausgewandert und hat sich dort angesiedelt. Minister Thaler war die Seele dieser
Siedlungsaktion. Er ist na die damaligen Schwester Visitatorin Königsegg
herangetreten mit der Bitte um Schwestern für diese neue Siedlung “Dreizehnlinden”
im Staate Santa Catarina im Süden von Brasilien. Sie ist dann wirklich im Jahre
1934 mit den drei Schwestern : Sr. Olympia Berta Linsmeier, Sr.Marzella Pondorfer
uns Sr. Cassia Windmeier hinübergefahren und hat mit ihnen in der Tiroler Siedlung
das Werk begonnen: Unterricht der Kinder, Betreuung der Kranken des Ortes. Im
Jahre 1935 wurden noch zwei Schwestern nachgeschickt: Schwester Heriberta
Kische und Sr. Alacoque Christadler. (PERNLOCHNER & ZANOLLA, 2004,
p.19)82
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Ver: GINTNER, Luiz J. O Tirol Brasileiro: uma breve história de Treze Tílias e memórias de primeira
infância. Rio de Janeiro: Altiva, 2003.
“ No ano de 1933 um grupo de austríacos, na maioria tiroleses, imigrou para o Brasil e ali se estabeleceu. O
Ministro Thaler foi a pessoa que organizou esta colonização. Ele dirigiu-se a então Irmã Visitadora
Königsegg, pedindo por Irmãs para a nova colônia “Treze Tílias, no estado de Santa Catarina, no sul do
Brasil. A irmã Königsegg, no ano de 1934, acompanhou as três Irmãs : Irmã Olympia Berta Linsmeier, Irmã
Marzella Pondorfer e Irmã Cássia Windmeier e iniciaram seus trabalhos na colônia tirolesa: ensinar as
crianças, cuidar dos doentes do local. No ano de 1935 foram enviadas mais duas Irmãs: Irmã Heriberta
Kische e Irmã Alacoque Christadler”. (Tradução das autoras).

Irmã Berta Linsmeier era enfermeira formada, Irmã Marzella Pondorfer era
formada como professora de jardim de infância, e Irmã Cássia Windmeier, veio destinada a
tornar-se a professora da colônia. As duas irmãs missionárias que foram enviadas da Áustria
em 1935, Irmã Heriberta Kische e Irmã Alacoque

Christadler, eram ambas, também,

enfermeiras.

Fotografia: TRANSPORTE DE IMIGRANTES AUSTRÍACOS PARA TREZE TÍLIAS - 31/07/1934.83
FONTE: Acervo Museu Municipal Andreas Thaler. 1934

Assegurar a saúde na colônia foi um dos pontos fortes do projeto de Thaler. Como
somente havia um hospital em Cruzeiro do Sul (atual Joaçaba), seu plano prevê a construção
de um hospital local. Observa-se que a maioria das irmãs são enfermeiras de formação, o que
demonstra que o assistencialismo e a educação também servem como um importante recurso
para promover a propagação da religião católica. A chegada das irmãs à Colônia
Dreizehnlinden também é descrita por Maria Moser:
O bom padre Reitmeier cumprimentou a todos de coração. Seu número de
paroquianos crescera bastante, iria ter muito trabalho. Indescritível foi a alegria pela
vinda das irmãs de caridade. Durante muitos anos, a enfermeira foi como um médico
para todos. A irmã professora cuidava da escola. A outra irmã cuidava de suas vacas,
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Em destaque, no canto superior direito da fotografia, as três Irmãs da Congregação Vicentina.

da igreja e da casinha paroquial. Como agradecemos à madre superiora Königsegg
por ter dado à colônia, as irmãs, uma benção para Treze Tílias. A irmã professora,
Cássia, dava aulas em alemão e um professor brasileiro, João Naderer, de
descendência alemã, ministrava aulas em português, e assim nossos alunos podiam
aprender dois idiomas.

Fotografia: “SCHWESTER HAUS” – Casa das Irmãs.
FONTE: PERNLOCHNER, A.M.; ZANOLLA, L.G. A atuação das filhas da caridade na educação em Treze
Tílias de 1934 aos dias atuais. 2004. 107f. Monografia (Graduação) – Universidade do Oeste de Santa Catarina,
Joaçaba, 2004.

João Naderer não ocupa na colônia somente o papel de professor de língua
portuguesa. Ele, enquanto administrador indireto da colônia, abre espaço na escola já
existente, para o desenvolvimento do trabalho de educação por meio das irmãs da
Congregação Vicentina, permitindo que Irmã Cássia ficasse responsável pelas aulas em
idioma alemão. Em contrapartida, ele leciona português para as crianças na escola, e à noite,
as aulas são dadas aos tiroleses adultos. Além de professor, Naderer era intérprete e
conselheiro de Thaler, auxiliando-o nas compras gerais para a colônia como gado e ovelha.84
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Depoimento de Crescência Naderer, em 20/09/2005.

A fusão da educação alemã com a proposta de educação austríaca acontece de
maneira natural e sem conflitos. Este fator se deve a dois motivos essenciais:
1) As escolas teuto-católicas assumiam uma posição passiva em relação à
manutenção da cultura alemã, ao contrário da escola teuto-luterana. Salienta WILLEMS
(1946):
Entre os católicos é preciso distinguir escolas mantidas diretamente pelas
comunidades e as que eram dirigidas por congregações religiosas. O primeiro tipo
predominava nas zonas rurais, ao passo que o segundo se encontrava quase
exclusivamente nos núcleos urbanos ou semi-urbanos. Ambos os tipos eram
controlados pela Igreja, mas o segundo fazia parte integrante da organização
eclesiástica local, levando por isso freqüentemente a denominação de escola
paroquial. [...] Nas escolas rurais, mantidas por comunidades católicas, o alemão
era quase sempre ensinado ao lado do português, variando a língua usada na
transmissão de outras matérias de acordo com o conhecimento do vernáculo dos
professores e a orientação dada pelos vigários. Embora houvesse renitências locais, o
papel das escolas católicas geralmente era passivo com relação à aculturação.
Em outras palavras: acompanhavam, com flexibilidade, as tendências gerais que
se faziam sentir na comunidade. Se esta estava substituindo a sua cultura
originária, não era a escola que se opunha a esse processo, pois a experiência dos
protestantes ensinava que a oposição significava, freqüentemente, a perda de
controle[...]a Igreja católica costuma subordinar quaisquer outras considerações
à perpetuação de si mesma e de seu credo. (WILLEMS, 1946, p. 401)85

2) O outro fator, reside no fato de que não existe um modelo de “escola austríaca”
no Brasil. Pela proximidade geográfica e idiomática, os austríacos que emigram ao Brasil
utilizam as escolas teutas, ou escolas brasileiras (quando existiam) para a educação das
crianças. Afirma PRUTSCH(1996):
Im gesamten brasilianischen Bundesgebiet gab es keine österreichische Schule. Die
Kinder österreichischer Eltern fügten sich in das deutsche Schulweses ein oder
besuchten brasilianische Schulen, die ihnen den Zugang zu Hochschulen
ermöglichten. (PRUTSCH, 1996, p. 107)86

Nos primeiros três anos, as irmãs dão aulas nos fundos da capela, sede da escola
alemã que existia em Sede São Bento. Segundo PERLOCHNER & ZANOLLA (2004, p.26),
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Grifos acrescentados.
“Em todo o território brasileiro não havia uma escola austríaca. Os pais de crianças austríacas submetiam-nas
ao ensino alemão ou as enviavam às escolas brasileiras, o que lhes possibilitaria o ingresso no ensino
superior”. (Tradução da autora)

“o número de alunos era pequeno e, até então, só os filhos dos imigrantes podiam freqüentála”.
Em 1937, é construído o primeiro hospital com o nome de “Hospital São Vicente
de Paulo”, no qual as Irmãs passam a residir e trabalhar.

Fotografia: Hospital São Vicente de Paulo. s.d.
FONTE: PERNLOCHNER, A.M.; ZANOLLA, L.G. (2004)87

Posteriormente, neste mesmo ano, é construída a “Escola Parochial São Vicente”,
uma escola simples de madeira que possuía quatro salas de aula e uma secretaria.
A escola deixa de ser multiseriada e cada sala de aula abriga alunos divididos nos
quatro anos de formação primária. Nas duas salas grandes, Irmã Cássia leciona para a 1ª e a 2ª
série em língua alemã. Nas outras duas salas, funcionam a 3ª e 4ª séries, onde o Prof. João
Naderer continua ensinando, tanto em português, quanto em alemão.88
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Fotografia: ESCOLA PAROCHIAL SÃO VICENTE
FONTE: Acervo Colégio Estadual São José

Autor de livros sobre memórias de Treze Tílias, GINTNER (2003) relata sobre
João Naderer:
Lembro-me bem do dia em que fui levado a conhecer um ilustre professor, creio que
o seu nome era Naderer, um dos primeiros “Deutsch-brasilianer” da região. Ele
morava em uma grande casa de madeira, cercado por muitos filhos e tinha um belo
jardim. Fomos convidados a almoçar com a família e qual não foi minha surpresa ao
constatar que a salada era feita de pétalas de rosas. O mestre deu-me algumas para
provar, exaltando as suas qualidades para uma alimentação sadia, mas por mais que
eu tentasse, não conseguia engoli-las. Foi uma situação constrangedora, sem
coragem de cuspi-las no prato e não conseguindo que encontrassem o caminho
garganta abaixo. Depois de algum tempo, o anfitrião percebeu minha aflição e
autorizou-me a cuspir as pétalas mastigadas no jardim. (GINTNER, 2003, p.62)

O trabalho do Prof. João Naderer, assim como de Irmã Cássia, estendeu-se até
1938, quando é interrompido pela nacionalização do ensino. A nacionalização tem como
principal objetivo “erradicar as influências atuantes, principalmente nos três estados do sul, e
incutir nas populações de origem européia (especialmente alemães, poloneses e italianos) o
sentimento de brasilidade”. (SEYFERT, 1981, p.175)

Sobre a proibição da língua alemã na Escola Parochial São Vicente, relata
Crescência Naderer em seu depoimento (op.cit):
Apareceram uns fiscais de Florianópolis na escola. Destituíram a Irmã Cássia do
cargo de professora. O pai também não podia mais dar aula aqui porque muita gente
falava alemão. O delegado disse que ou deixava a escola ou deixava a cidade. Ele foi
perseguido só porque falava alemão, mesmo tendo nascido no Brasil.

A lei nacionalista prevê, não somente o afastamento de professores alemães, mas
todos os que, falando o idioma, possam transgredir esta determinação nas escolas. As
denominadas “escolas estrangeiras” são definidas como “toda aquela onde uma ou mais
disciplinas são ensinadas em língua estrangeira, ainda que o professor seja nacional”
(FIOD,1995, p.176). Com o afastamento de João Naderer e de Irmã Cássia, que passa a
realizar atividades de assistência a doentes, a escola fica alguns meses sem professor.
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destinadas a Treze Tílias, a Irmã Ione Ribeiro ( Irmã Cecília Ribeiro, como era chamada) e a
Irmã Maria Aparecida de Oliveira Duarte ( Irmã Ivone Duarte) , que passam a lecionar
somente em língua portuguesa, durante o período que compreendeu a nacionalização de
ensino.
SEYFERT(1981) afirma que, em nenhum momento, as “escolas alemãs” haviam
sofrido um abalo dessa dimensão em suas estruturas, mesmo após a introdução obrigatória da
língua portuguesa em seus currículos. As escolas estrangeiras são consideradas “suspeitas”
durante a Segunda Guerra Mundial, medidas que atingem, principalmente, a escola alemã,
pois “os descendentes de imigrantes italianos, ucranianos e outros, segundo os legisladores e
nacionalizadores, não constituíam problema”.(SEYFERT, 1981, p.180)
Um fato interessante traz GINTNER (2003) sobre a reação dos músicos da Banda
dos Tiroleses, em uma apresentação cultural em Cruzeiro do Sul (atual Joaçaba), durante o
período de nacionalização:
Recebemos a informação de que não poderiam tocar músicas alemãs e que não
poderiam falar em alemão. Muitos músicos não dominavam ainda o português e
acabavam falando algo em alemão entre eles. Como estavam sob vigilância,
imediatamente apareceu uma autoridade policial, ameaçando-os de prisão. O
dirigente não titubeou e disse que não estavam falando em alemão, mas sim em
89
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tirolês e que as músicas também não eram alemãs, mas sim tirolesas. O frágil
argumento foi aceito imediatamente e os músicos acabaram não sendo presos.
(GINTNER, 2003, p.79).90

O processo de nacionalização do ensino é um assunto amplo e que merece
destaque como objeto de estudo. Porém, o que queremos afirmar, com este breve relato, é que
a escola alemã de Sede São Bento, atualmente Treze Tílias, existia antes de 1933. Seja pelo
processo de uma aculturação étnica, ou pela força disseminadora da ideologia nacionalista, a
existência da escola, na história da educação de Treze Tílias, somente foi considerada com a
colonização austríaca.
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CONSIDERAÇÕES FINAIS

Questionamos a própria idéia de identidade, que é vista por nós como uma repetição,
uma semelhança de superfície, que possui no seu interior uma diferença fundante,
uma batalha, uma luta, que é preciso ser explicitada. A identidade nacional ou
regional é uma construção mental, são conceitos sintéticos e abstratos que procuram
dar conta de uma generalização intelectual, de uma enorme variedade de
experiências efetivas. Falar e ver a nação ou região não é, a rigor, espelhar estas
realidades, mas criá-las. São espaços que se institucionalizam, que ganham foro de
verdade. Essas cristalizações de pretensas realidades objetivas nos fazem falta,
porque aprendemos a viver por imagens. Nossos territórios existenciais são
imagéticos. Eles nos chegam e são subjetivados por meio da educação, dos contatos
sociais, dos hábitos, ou seja, da cultura, que nos faz pensar o real em totalizações
abstratas. Por isso, a história se assemelha ao teatro, onde os atores, agentes da
história, só podem criar à condição de se identificarem com figuras do passado, de
representarem papéis, de vestirem máscaras, elaboradas permanentemente.
(ALBUQUERQUE JUNIOR, 2001, p.27)

A pesquisa histórica não possui como meta redescobrir verdades, mas dialogar
com épocas do passado, um recurso metodológico que permite emergir novos significados
sobre práticas e discursos historiográficos.
Esta pesquisa iniciada com questionamentos sobre a procedência da escola
austríaca em Treze Tílias, evidenciou que antes dessa, existia a escola “alemã” criada pelos
colonizadores alemães. Dessa forma, podemos constatar a existência de outros personagens
que antecederam e que deram suporte à propalada colonização e “hegemonia” cultural
austríaca.
Neste sentido, a hegemonia cultural austríaca, na história da educação de Treze
Tílias, é resultado da própria história da colonização. Portanto, a história da colonização
austríaca, não constitui um fato isolado neste contexto, mas reflete o próprio movimento
social de imigração que se configura como o produto de relações de poder que legitimam
espaços e enunciados.

A fundação de Treze Tílias revela um cenário de conseqüentes desapropriações
territoriais e culturais. De indígenas a caboclos, de alemães a tiroleses, a conquista da região
se dá por meio da coerção e da aculturação étnica. O surgimento da escola “austríaca”
coincide com o próprio movimento de nacionalização. No entanto, ainda hoje, apregoam-se a
hegemonia cultural e étnica austríaca, apesar da aculturação coercitiva empregada pelo
governo em Santa Catarina, sobretudo na educação.
Sob o título “Wie kam es zur Gründung von Dreizehnlinden?” – “Como surgiu a
Fundação de Treze Tílias?”, Friedrich Wenger, austríaco radicado no Brasil desde 1919,
escreve um artigo em idioma alemão, que praticamente se constitui em uma sinopse de nosso
trabalho de pesquisa. Transcrevemos desse, alguns trechos traduzidos para o português:
Este relato aborda o tema: até que ponto a fundação da colônia de Treze Tílias está
relacionada com os austríacos emigrados antes[...] As primeiras imigrações de
indivíduos ou pequenos grupos para o Brasil já começaram no século passado [...] A
primeira imigração de língua alemã, em parte austríaca, surgiu em 1828 e resultou
na fundação do povoado “Colônia” em Santo Amaro, no Estado de São Paulo[...]
Também nos estados do sul já existiam povoações de antigos austríacos por volta do
fim do século XIX(...) Mesmo no estado de São Paulo já surgiram desde
aproximadamente 1870, algumas colônias de sul-tiroleses e italianos que, na época,
ainda eram cidadãos austríacos. Em contrapartida, a primeira imigração expressiva,
dirigida, deu-se só em 1919 com a chamada campanha Gamilschegg (...) Depois da
Primeira Guerra Mundial, nos anos 1920, a situação era muito triste na nova
Áustria, principalmente no Tirol [...] Lá foi um tirolês, o Ministro da Agricultura, o
Senhor Andreas Thaler, da localidade de Wildschönau, que após deixar o cargo de
ministro, tomou a resolução de fundar uma sociedade de emigração afim de criar
melhores condições de vida para os agricultores, duramente atingidos. Realizou-se a
fundação da Associação de Colonização Estrangeira e, em seguida, o Ministro
Andreas Thaler percorreu diversos países da América do Sul e, entre outros, chegou
também ao Brasil no ano de 1932, onde se encontrou com o enviado da Áustria da
época, Anton Retschek e com o Cônsul Honorário alemão para o estado de Santa
Catarina, Senhor Walter von Schuchnigg, um sobrinho do chanceler Kurt von
Schuchnigg, o qual, na época, exercia seu ofício na localidade de Joaçaba.
Schuchnigg chegou ao Brasil em 1919, junto com seus amigos Fritz von Hroch,
Richard von Pichler e outros, com o navio “Francesca”. Todos eles eram bacharéis
da Academia Militar em Wiener Neustadt e tiveram a honra de formar o salvoconduto para o renunciado Imperador Karl de Habsburgo. Após o colapso das
colônias austríacas em Corumbataí, no estado de São Paulo, a maioria desses
imigrantes mudou-se para a cidade de São Paulo ou para os estados do sul. Walter
von Schuchnigg, Richard von Pichler e outros estabeleceram-se mais tarde na
cidade de Joaçaba, antiga Cruzeiro do Sul [...] Como era a situação na região de
Papuan (distrito de Barra de São Bento) antes de chegarem lá os tiroleses? Já no
século passado, viviam ali, alguns caboclos brasileiros[...]só por volta de 1920
estabeleceram-se ali também alguns colonos europeus, em parte já nascidos aqui[...]
Mas a partir do início de 1930, estabeleceram-se ali, pela primeira vez, pessoas de
língua alemã que, em parte, já haviam nascido no Brasil e começaram a colonizar
aquela terra, não sem terem ocorrido graves atritos com gente e bandidos que

viviam por lá. O centro dessa colônia, amplamente divulgada, era a praça em frente
da atual igreja [...] O mentor dessa colônia era o Professor João Naderer, um
austríaco nascido no Brasil, o qual, mais tarde, tornou-se até delegado de Papuan,
fundou uma escola e, enquanto não existia padre no local, também presidia o culto.
Era um homem altamente talentoso e, no período inicial, prestou muito apoio ao
Ministro Thaler [...] Na decisão sobre a compra da área de Papuan certamente houve
a influência de Walter von Schuchnigg e João Naderer, mas provavelmente, também
de outros que vieram para o Brasil com Gamilschegg [...] Quando então, no dia 13
de outubro de 1933, o ex-ministro Andreas Thaler chegou à localidade de Papuan,
com 82 pessoas, ele, de modo algum entrou em pura selva, como foi presumido,
mas numa colônia pequena, modesta e de agricultores de língua alemã, que lá
estavam estabelecidos.91

Esta pesquisa teve por objetivo demonstrar que o projeto de imigração austríaca
para Treze Tílias, em 1933, não foi uma ação inédita no Brasil. Também, ficou evidenciado,
que o território escolhido por Andreas Thaler não era “despovoado”, segundo certas
formulações. Nesta colônia, existia uma escola teuto-católica, fato inegável de que a história
da educação em Treze Tílias começou antes da chegada da comitiva colonizadora austríaca.
O estudo sobre a existência dessa “escola alemã” dá indícios de que há ainda
muito para investigar sobre a história da educação em Santa Catarina, especificamente na
região do Vale do Rio do Peixe. A atuação dos professores, o currículo escolar e o objetivo de
assegurar a manutenção da cultura germânica, envolvida pela atuação da igreja, foram temas
abordados nesta pesquisa, buscando construir um referencial histórico sobre a estruturação e
atuação da escola em Treze Tílias.
A organização da escola “alemã” em Treze Tílias, foi condição para a implantação
do modelo escolar idealizado por Andreas Thaler, com o auxílio das Irmãs da Congregação
Vicentina. Considerando a manutenção da língua alemã como a base da cultura austríaca, a
igreja católica atua na preservação e difusão tanto dos valores religiosos quanto étnicos.
Semelhante ao conceito de germanidade, Andreas Thaler também projeta para a igreja e a
escola a responsabilidade em perpetuar o “espírito tirolês”.
Não foram encontradas referências sobre o fenômeno do “Deutschum” no
universo étnico austríaco. A proximidade histórica entre Áustria e Alemanha e, fatores que
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contribuem para a escolha de Thaler pelas terras em Santa Catarina onde já existiam
descendentes de imigrantes alemães, evidenciam que a escola idealizada por Thaler apresenta
grandes semelhanças com o modelo escolar teuto. Assim, parece não haver profundas
distinções entre os dois modelos educacionais.
Neste contexto, porém, é fundamental considerar que a etnia austríaca e a etnia
alemã configuram universos geopolíticos e culturais diferentes entre si. Porém, é a força
ideológica da colonização austríaca que se “apropria” da história da fundação de Treze Tílias,
assim como se “auto-responsabiliza” por todo o desenvolvimento da escola na história da
educação desse município, como se nada tivesse sido realizado antes da vinda de imigrantes
austríacos.
Essas formulações se devem, em parte, à falta de registros sobre a escola no
período anterior a 1933, na região pesquisada. As poucas informações existentes resultam da
campanha de nacionalização do ensino, que atingiu severamente as escolas alemãs em
inúmeras cidades de Santa Catarina. Muitos documentos tiveram que ser destruídos face à
perseguição aos descendentes de alemães.
Estas considerações não são definitivas. Acreditamos, porém, que a construção
deste trabalho de pesquisa, cria inquietações quanto a perspectiva histórica de Treze Tílias.
Este trabalho deve ser compreendido como um desafio a futuras investigações sobre a
temática.
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Anexo I – Memorial para fundação de uma colônia austríaca fechada no exterior(1933).
Tradução Vera Barkow.

Anexo II – Manual de colonização “Die Österreichische Kolonie Dreizehnlinden in
Brasilien” (1934). Museu Municipal Andreas Thaler.

MEMORIAL PARA FUNDAÇÃO DE UMA COLÔNIA AUSTRÍACA FECHADA NO
EXTERIOR(1933)92
Andreas Thaler
Tradução: Vera Barkow

“De ano para ano, cada vez mais chegamos à convicção de que não foi a
Alemanha e seus aliados, mas sim a Europa que perdeu a guerra. Quase não é possível
expressar a esperança de que em um tempo determinado algo essencial e a nosso favor irá
modificar-se na situação econômica européia, e é por esta razão que muitas indústrias
européias estão condenadas a encolher e secar. Assim, povos sadios de corpo e alma de nosso
hemisfério procuram novas possibilidades de existência, e a idéia de povoamento interno e
externo ganha cada vez mais espaço.
O atual governo austríaco envida expressivos esforços para combater o
desemprego. No âmbito desses esforços, a migração interna desempenha em teoria um papel
importante, mas na prática os resultados podem ser chamados de ínfimos. Com mal-estar o
governo deve ter verificado que, apesar de todas as tentativas, no último mês o desemprego
em Viena aumentou ao invés de diminuir.
Esta circunstância pode ter sido co-determinante no fato de o governo Dollfuß terse decidido em utilizar-se de um meio até agora pouco simpático aos austríacos para o
combate do desemprego e para a fundação de novas existências: a fundação de uma colônia
austríaca no exterior.
Como eu, o autor deste memorial, apesar de variadas correntes contrárias, durante
anos estive empenhado em convencer o povo austríaco da necessidade de ganhar espaço
físico, também no exterior, foi-me solicitado pelo governo, em especial por seu chefe que
agora, com base em meus estudos e as experiências colhidas nas duas viagens pela América
do Sul, eu concretizasse meu plano de colonização com o auxílio do Estado. Atendendo a este
chamado, minha primeira tarefa é escolher o país destino. Quando reflito sobre tudo o que vi
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em minhas duas viagens de pesquisa e penso nos prós e contras das quatro repúblicas sulamericanas pelas quais viajei, então interessa para nossos colonos austríacos, de acordo com o
meu entendimento e em primeira linha, o sul do Brasil, especificamente o Estado de Santa
Catarina. Darei algumas razões para tanto:
- em sentido religioso, existe para todos os colonos e sociedades de colonização total liberdade
de expressão.
- em termos de povos, o Brasil recebe de maneira generosa todas as raças imigrantes.
- Como os três estados do Sul do Brasil ficam ao sul do trópico de Capricórnio, o clima em
altitudes correspondentes é totalmente suportável e sadio para europeus – inclusive os do
norte.
- Mesmo estando o Oceano Atlântico entre nós, Santa Catarina pode ser alcançada de portos
europeus em um tempo relativamente curto, por exemplo, de Gênova em 14 dias.
- Santa Catarina, aproximadamente 10% maior do que a nossa República da Áustria, conta
com cerca de um milhão de habitantes e graças ao solo fértil e às extensas regiões totalmente
desabitadas, teria espaço para milhões de pessoas.
- de todos os estados americanos, Santa Catarina deve contar com a maioria de alemães, uma
vez que, de acordo com as estatísticas, cada quarto habitante ali é de descendência alemã.
- O governo brasileiro, e em especial o do estado de Santa Catarina, têm o maior interesse na
imigração de colonos alemães, facilitando assim todos os meios permitidos pela lei brasileira.
- Troca econômica de bens entre o país de origem e uma colônia austríaca fechada poderá ser
facilmente realizada a partir do Brasil.
- Em comparação com outras regiões visitadas, isto tudo dá, do meu ponto de vista, a
preferência a Santa Catarina.
Tenho que realizar uma segunda tarefa face aos colonos que querem me confiar a
sua liderança. Esclarecimentos sobre os lados negativos de uma emigração são indispensáveis,
pois ninguém deverá poder dizer do líder que não foi por ele avisado a tempo sobre as
dificuldades e os perigos que o esperavam. Assim, a todo aquele que tiver vontade de emigrar,
seja dado o seguinte para refletir: nossa pátria Áustria, vista e observada como um todo, é o
mais belo país da Terra. Em lugar algum do mundo encontraremos outro igual. A saudade de
casa é, então, uma doença freqüente dos austríacos emigrados, da qual bem poucos escaparão.

A despedida de seu vale natal, de seu vilarejo natal, de seus entes queridos é extremamente
difícil. Muitos decididos a emigrar não conseguiram superar este dia, tiveram uma recaída, só
lhes trazendo prejuízo e escárnio. Por esta razão, uma reflexão profunda e auto-exame de
antemão são bem apropriados.
A mudança climática traz muitas vezes, especialmente para pessoas mais idosas,
problemas de saúde passageiros. Aliás, deve-se dizer o seguinte em relação à saúde na nova
terra: existem lá doenças, que já foram extirpadas na Europa graças às instalações de higiene
aqui existentes, ou que nem são conhecidas aqui. Trata-se da lepra (hanseníase), embora bem
rara, mais ainda com ocorrências no sul do Brasil A sífilis grassa lá como endemia muito mais
do que é o caso na Áustria. Um suplício é a doença dos olhos egípcia (tracoma), quando o
município e o médico municipal não intervêm em tempo hábil. É uma doença curável, mas
necessita para seu tratamento de atenção redobrada. Com mais freqüência do que na Europa
surgem lá tifo, tétano e problemas digestivos. Febre amarela e malária existem também no
país, mas não representam perigo, pois as regiões onde ocorrem já estão descartadas de
antemão como áreas de colonização.
Alguns tipos de seres vivos também podem acarretar doenças. Existem, por
exemplo, vermes que, quando se anda descalço, penetram na sola do pé, lá se aninham e
podem chegar aos intestinos, onde se multiplicam aos milhares, causando anemia e diversas
doenças. Sob cuidados corretos e com medicamentos adequados não é difícil eliminar este
parasita. Outro tipo que causa grande desconforto a crianças, também adultos e por vezes a
cães e porcos é o bicho-do-pé, que procura alojar-se sob as unhas de dedos e pés, provocando
abscessos dolorosos em caso de falta de asseio e de atenção. São estas as doenças e causas de
doenças mais comuns, mas a lista não está absolutamente completa.
Se um ou outro colono, dado o sem-número destes perigos e doenças, começa a ter
calafrios, posso lhe dizer, para seu consolo, que também na Europa não conheço ninguém que
tenha sido poupado pela morte e que, seja lá ou cá, todos morreremos um dia, e que lá
entrevistei muito mais pessoas idosas do que aqui em nossas terras da Europa Central. Uma
vez que estou na descrição das pragas da terra, quero descrever também os animais nocivos.
Entre os animais ferozes, posso citar apenas o jaguar. Os relatos sobre ele são diferentes. A
maioria das pessoas que tiveram que enfrentá-lo, dizem não ser ele de modo algum carniceiro

e sanguinário e perigoso para o homem; ele só o ataca quando está com fome extrema ou se
foi ferido. O puma é um terrível predador de gado, mas é covarde e os nativos o matam a
pauladas. Outros animais ferozes não foram mencionados. As serpentes venenosas, ao
contrário, existem em grande número, em especial a jararaca, a cascavel, a cobra coral, que
foram as mais nomeadas. Há também escorpiões e aranhas viúvas-negras, cuja picada, dizem,
é muito dolorida e difícil de curar.
Para acalmar os colonos quanto a estes novos perigos, posso dizer-lhes que a
população que lá vive faz pouco caso disso tudo; queixas mais freqüentes ouvi sobre as pragas
agrícolas, por exemplo, formigas de todas as espécies, que podem incomodar e muito os
colonos, se todos não lhes dão combate constante. Também gafanhotos, se bem que não com
tanta freqüência, causam danos. Javalis, bandos de macacos e revoadas de papagaios
costumam atacar as plantações, e somente um cultivo maior e ampliação da colônia tornarão
tais danos mais raros. Um assado de javali ocasional não é grande consolo pela perda e pelos
danos ocorridos.
O gado também encontra lá alguns flagelos. Existe uma espécie de morcegos,
chamados vampiros, que se penduram de noite no pescoço do animal e lhe sugam o sangue.
Como conseqüência, há redução na produção de leite e crescimento raquítico dos novilhos. Há
também uma espécie de mosca varejeira que, como aqui nas costas do gado, lá em todas as
partes do corpo, provoca bolhas de pus até a saída do verme, atormentando o animal e
desvalorizando o couro. Só com muito trabalho é possível dizimar estes dois males. As aves
também têm diversos inimigos. Existem raposas, doninhas, fuinhas, que as caçam e que
exigem um galinheiro com segurança à noite. Também os tatus não são tão inofensivos assim.
Causa freqüente do pouco lucro que se pode tirar de uma granja costumam ser a cólera do
frango e uma espécie de ácaro. Mesmo com tantos parasitas, a fertilidade da natureza lá repõe
e compensa tais danos mais rapidamente do que aqui.
Como terceiro ponto, parece-me necessária uma breve descrição do país de
destino. Como já mencionado, Santa Catarina é um décimo maior que a Áustria, ou seja,
96.000 quilômetros quadrados, e tem uma configuração semelhante à nossa pátria. Tem
caráter mais montanhoso, embora possam ser encontradas vastas planícies na costa e extensos
altiplanos no interior. O clima pode ser comparado ao da Itália do Norte, mas com invernos

menos rigorosos, embora por vezes ocorra neve em altitudes maiores, podendo chegar a dez
graus negativos.
Em regiões mais baixas, especialmente na região costeira, crescem ainda bananas
e cana-de-açúcar e outras plantas subtropicais. Nos planaltos, ao lado de gado, porcos e
madeira, a plantação de cereais, vinho e pomares, e especialmente milho, são o ponto forte da
economia. De acordo com o local, plantam-se ainda batatas, batatas doces, mandioca e outros
tipos de raízes.
Há também maçãs e peras de excelente aspecto em regiões mais altas, mas de
sabor não tão bom como as européias. O mesmo vale para as cerejas. Já laranjas, limões,
pêssegos, uvas e muitas frutas, cujos nomes eu não conheço e cujo sabor não consigo
descrever, crescem muito bem. Também o abacaxi floresce bem, e de maneira excelente
crescem também as verduras e legumes europeus, apenas as sementes devem ser trocadas com
freqüência, vindas de regiões mais frescas.
Madeiras úteis existem inúmeras. Contudo, é preciso ser bem escolado, para
utilizar cada madeira de acordo com a sua indicação. Alguns tipos entre elas não são
adequadas para as ferramentas a que estamos acostumados, por causa de sua dureza e seu
peso.
Uma carência que raramente temos na Áustria é que os materiais de construção
para erguer uma casa são difíceis de encontrar todos juntos nas proximidades. Madeira, pedra,
areia, barro, cal podem ser encontrados aqui muitas vezes a apenas uma hora de caminho. Lá,
muitas vezes falta um desses materiais necessários, tendo que ser buscado de longe.
A inexistência de estradas, ou estradas mal conservadas, é também um empecilho pra uma
construção rápida. Em relação a outros estados, Santa Catarina é bastante explorada por meio
de vias fluviais, ferrovias e estradas. Evidentemente, em caso de povoamento mais denso,
também aqui em relação a nós um trabalho imenso terá que ser realizado. Fácil de
compreender é que a venda depende essencialmente das vias de trânsito de toda nova colônia,
sendo de máxima importância a proximidade dela de uma ferrovia ou de uma estrada federal.
Como artigos de venda de colônias agrícolas são de interesse:

1. madeira para construção, madeira de corte e na proximidade da ferrovia, especialmente
lenha, pois as locomotivas brasileiras são aquecidas principalmente à lenha. Também a
carvoaria deve ter certo futuro.
2. Animais e seus subprodutos: gado, em sua maioria, apenas para corte, mas estabelecimentos
de lacticínios bem conduzidos, como demonstram alguns exemplos têm boa saída e bons
preços. Um ganho mais rápido da criação de animais os colonos podem obter da criação de
porcos, especialmente a engorda de porcos, pois a banha ainda é importada em grande
quantidade e em boa parte do Brasil. Criação de aves só será rentável onde existe a
proximidade de uma cidade grande. Manter enxames de abelhas para obtenção de mel traz, em
comparação a nós, quantidades maiores de mel, mas as vendas às vezes deixam a desejar.
Com o bicho da seda foram feitas, em alguns lugares, boas experiências, em outros não
vingou. Criação de ovelhas e cabras no Brasil é menor do que em outros países da América do
Sul. Já a criação de cavalos, especialmente de muares, parece ser rentável.
3. Produtos do solo estão submetidos, por vezes, a grandes oscilações de preços, que se pode
explicar pelo fato de o tempo no ano em questão foi mais ou menos favorável para uma
determinada espécie de frutos; Como o trigo é ainda importado em grandes quantidades,
principalmente da Argentina, não há qualquer dificuldade para a saída de cereais. Mais difícil
e arriscado é voltar-se para a venda de frutas e erva-mate, pois muitas grandes propriedades se
dedicam a estes artigos.
Como quarto ponto é indispensável que o colono se familiarize muito bem com o
plano de construção da primeira colônia. Pois aquele que não o considerar bom deve procurar
um outro empreendimento de colonização.
O governo austríaco concede apenas uma única contribuição para a fundação de
uma primeira colônia. Todo o resto ela deixa a cargo da própria colônia, com exceção de certa
proteção moral do desenvolvimento. A Sociedade Austríaca de responsabilidade limitada de
Colonização no Exterior planeja, como o fizeram outrora no Banat os suábios, fundar o
máximo de colônias alemãs. Vilarejos, não cidades! Por esta razão, o primeiro vilarejo não
deverá tornar-se fim em si mesmo e os membros do primeiro grupo não devem esperar e
acreditar que a ajuda do governo está prevista em primeiro lugar e apenas a eles.

A fim de poder assegurar e manter este plano de colonização de maneira
duradoura, eu considero indispensável e necessária a construção de um ponto de apoio, ao
qual será dado este destino de apoio de forma igualmente duradoura. A criação de um ponto
de apoio diferencia o meu plano basicamente da maioria dos colonizadores. É usual no Brasil
que cada colonizador mande mensurar sua terra em lotes de igual tamanho e que entregue o
lote na mão do colonizador logo após a chegada deste, com a instrução e a exigência “Bem,
pássaro, coma ou morra!” O lado negativo deste tipo de colonização eu vejo principalmente
no fato de que nem todo colono tem o talento ou a habilidade de construir para si um lar
digno. Além disso, ele gasta de maneira totalmente inadequada sua força insuficiente na
derrubada da mata. Muitas vezes acontece, neste tipo de colonização individual, que a esposa
do colono não suporta a solidão e, após alguns meses e até anos do mais duro trabalho,
abandona a colônia e o homem, caso não queira perder a mulher, é obrigado a seguir sua
esposa e deixar a colônia para trás.
Via de regra, em região agrícola sem plano comunitário, cada colono produz o que
lhe aprouver, tendo como conseqüência que ele não vale nada no mercado, está entregue aos
intermediários e por eles é totalmente enganado e explorado. Mas se um colono, graças à sua
força de trabalho e de vontade consegue crescer, ele talvez consiga construir uma casa melhor
para ele, a casa de tábuas tão freqüente no Brasil, mas nada satisfatória para os nossos
conceitos europeus.
O imigrante, talvez antes seu descendente, chegue à construção de uma moradia
segundo conceito europeu; portanto, a primeira cabana primitiva, bem como a segunda, a casa
de tábuas um pouco melhor, serão um gasto de construção perdido que, em minha opinião, se
pode e deve evitar facilmente.
Assim, imagino o início de uma colônia austríaca fechada da seguinte forma: Da
ajuda monetária do governo, a qual será colocada à disposição da Sociedade de Colonização
Ltda. Austríaca, uma parte considerável deverá ser utilizada para o equipamento técnico do
primeiro grupo. O primeiro grupo, cujos membros não apenas conhecem o meu plano, mas
também são favoráveis a ele e o terão que executar, tem a tarefa de erigir o ponto de apoio a
grandes traços. O mesmo terá a seguinte forma: serão construídos alojamentos em número
suficiente para abrigar bem 25 famílias. Além disso, serão construídos: uma pequena igreja,

uma moradia para o primeiro padre, uma residência para as irmãs de uma ordem religiosa, que
deverão trabalhar na escola e como enfermeiras na colônia, uma outra casa para um médico
com um pequeno hospital e salas necessárias para a escola. A este ponto de apoio serão
incorporados aproximadamente 100 a 150 hectares de terra e o mesmo terá as seguintes
tarefas a cumprir: em primeiro lugar, deverá ser estação de recepção para todos os imigrantes
que queiram se unir à nossa colônia, para assim livrá-los de estelionatários e agentes que com
freqüência assolam as cidades portuárias. Em segundo lugar, deverá ser local de reaprendizado. Pois cada recém-chegado deverá familiarizar-se com a situação local, deverá
aprender os métodos de trabalho da colônia e deverá aprender em menor prazo possível a
geografia necessária. Em terceiro lugar, o ponto de apoio deverá ser um bem escolar, isto é, no
próprio lugar deverá ser experimentado e pesquisado tudo o que cresce na região, como é
plantado e cuidado de maneira mais adequada, o que é tudo criado lá e como pode ser
mantido. Questões de raças no gado, de espécies na lavoura, questões comunitárias e muitas
outras coisas devem ser lá experimentadas e esclarecidas. Somente após erigir este ponto de
apoio, que deverá ser e permanecer o cerne de todo o futuro movimento de colonização, é que
será dado o início à formação do primeiro vilarejo (a primeira colônia).
Estes vilarejos, segundo meu parecer, devem ter a seguinte feição: em torno da
futura igreja do vilarejo serão agrupadas as construções da comunidade, por exemplo, escola,
casa paroquial, casa do médico, loja, restaurante e pousada, prefeitura e similares. O segundo
anel seria formado pelas colônias de profissionais e artesãos. Cada lar, inclusive o de cada
trabalhador, deve ter de uma jugada a um hectare de terra junto à casa, para que o artesão e o
trabalhador e suas famílias, em períodos de pouco trabalho, possam prover desse solo pelo seu
próprio sustento. O terceiro anel é formado pelos camponeses, e eu sou a favor de que se
busque formar aldeias e se possível evitar colônias isoladas. Dessa forma se economizaria
trabalho quanto a abastecimento de água, conservação de estradas e similares, o sentimento de
isolamento seria bastante reduzido e, em casos urgentes, ter-se-ia ajuda mútua. O tamanho dos
lotes não deverá ser, como é costume no país, de 25 hectares, mas estar adequado à respectiva
família. Também do ponto de vista financeiro, a aquisição de tal propriedade própria é
bastante facilitada por um tamanho adequado.

Para uma família pequena 10 hectares, para uma maior 15 e para uma grande 20
hectares parecem-me ser suficientes, pois a mesma irá cuidar e tratar bem de seu solo, algo
que deve ser almejado. Propriedades grandes demais conduzem mais tarde a diferenças sociais
desagradáveis e a querelas. A colônia fica muito extensa, e a caminhada para a escola e para a
igreja torna-se longa demais. No que diz respeito ao tamanho dos vilarejos, este depende em
primeiro lugar das condições geográficas, mas na média devem ter um tamanho tal, que um
padre, um médico, um professor possam realizar seu trabalho com o esforço necessário, mas
sem dificuldades enormes.
A autonomia será então alcançada por cada comunidade, quando a mesma for
considerada pela Sociedade de Colonização Ltda. Pronta a realizar suas obrigações culturais e
econômicas. No momento da fundação da nova comunidade, os colonos não serão
abandonados imediatamente e à sua própria sorte, mas, por meio de trabalho conjunto a
Sociedade quer tornar possível que cada colono possa chegar em pouco tempo a ter seu
próprio lar.”

