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LEVANTAMENTO DE FONTES PRIM~RIAS NA REGIAO COLONIAL ITA
LIANA NO RIO GRANDE DO SUL(*) (Resumo) 

LORAINE SLOMP GIRON 

e BERENICE CORSETTI 

da Universidade de Ca:r:i<uJ 
do SuL RS. 

o presente trabalho foi realizado. no periodo compreendido en 
tre 1974 e 1976. pelos alunos dos Cursos de História e Estudos 50 
ciais, nas disciplinas de Monografia e Metodos e Técnicas de Pesqui 
sa Histórica. da Universidade de Caxias do Sul. O objetivo bãsicõ foi 
o de levantar as fontes primárias referentes. especialmente. à imi
gração Italiana. na Região da Encosta Superior do Nordeste do RS.bem 
como incentivar a pesquisa histórica e despertar o interesse dos a1~ 
nos pelo assunto. Este enfoque norteou a orientação do Plano de A
ção elaborado. 

O trabalho abrangeu 13 municípios da Região Colonial Italiana. 
tendo sido levantados 47 arquivos e cerca de 300.000 documentos. F~ 

ram relacionadas as fontes e. ao mesmo tempo. levantados dados sobre 
as instituições que as resguardam. Como a região e de povoamento ~ 
cente. pois comemorou um secu10. em 1975. da chegada dos primeiros 1. 
migrantes. não foram. por consequência. encontrados documentos mui 
to antigos. sendo o mais remoto datado de 1827, pertencente ao Arqu.:!. 
vo da Diocese de Caxias do Sul. 

O trabalho não recebeu o apoio, na epoca, por parte dos õrgãos 
competentes da Universidade, correndo as despesas por conta do grupo 
de trabalho, o que dificultou muito sua efetivação. 

O final da pesquisa demonstrou que é possive1 reconstituir a 
formação e o surgimento das "capelas", que ligadas às parÕquias. ~ 

(*) - Comunicação apresentada na 3a. Sessão de Estudos. Equipe D. no 
dia 20 de julho de 1977 (Nota da Redzr~~). 
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rem, sob a adlrinistrB(js· dos colonos, se constituem fenômeno único 
dentro da estrutura da L~ja Catõlica, no Brasil. Constatou-se, ta~ 
bem, que nos livros Tcmbo existem preciosos testemunhos sobre cost,!! 
mes coloniais, cano fesu.s .. celebrações e festejos populares, bem c~ 
mo, sobre o relacionamemto entre os colonos italianos e poloneses 
por exemplo. e entre o ~r publico e os imigrantes. 

Se a anãlis~ àms cmcumentos revelou-se como fontes de inestimã 
vel valor histõri;1tDl,. fOfii uma desagradãvel surpresa a constatação de 
que os responsãvei s pe:PD$ documentos temem que os mesmos sejam 1 i dos 
e de que, deles, s~ ~tiradas anotações. Em 1975, cogitou-se,qua~ 
do da transgerênrria tIIil, Preofeitura Muni ci pa 1 de Caxi as do Sul, para 
o Centro ~inistrativo, Wa destruição dos documentos antigos para 
evi tar seu transporte.. 

Nesta época est&v~ sendo levantados, pelo grupo de trabalho. 
Este fato detenninou liliiii aridado maior com os mesmos que, finalmente, 
foram colocados sob ~ ~a do Museu Municipal. A pesquisa colheu 
então seu .aior triunfO. as papeis, salvos do incêndio, não eram a
penas referentes a arJlII:irristração municipal, em péSSimo estado de co~ 
servação, estavam ~documentos da Comissão de Terras, do perio
do colonial, requer~tos dos colonos, depoimentos e cartas destas. 

Os dOCUllentos ma.i:s interessantes da coleção do Arquivo Histõ 
ri co do ",",seu "'ni ti paJ elE Caxi as do Sul, são os referentes aos 1m! 
grantes poloneses que, l~ a lado com os italianos, procuraram, e 
não conseguiram, se fl~ar em São Marcos, região da qual foram obri 
gados a retirar-se, por falta de apoio oficial. 

Os dOCUllentos encomtrados na Prefeitura Municipal, permitiram 
um melhor estudo da HistiMa local. 

A obra que englebe o levantamento de fontes será em breve pu
blicada. 

* 
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ItHERVENÇOES. 

Da Profa. A !.ice Piffel' Canabrava (da Universidade de São 
Paulo). 

Pergunta: 
DAte que perlodo remonta no passado o acervo dos registros paro 

qui ais? Há registros de escravos?-

* 
Do Prof. Ophir Martins Dua1'te (da Universidade Federal do Pará). 

Declara: 
MA famllia que participou do massacre dos poloneses ainda vive 

em CAxias do Sul e participa da alta cúpula administrativa da cida 
de.-

Do Prof. Errriliano Stof (FURS) 

Afinna: 

* 

RNo levantamento feito sobre a região italiana de CAxias houve 
tari>em o objetivo de levantamento do mvel culttaoal dos imigrantes! 
talianos. suas escolas. tipo de educação. etc.-

* 

De Liena M.Martins ScnUt;2 (aluna de pÔs-graduação da Unisinos 
RG). 

Pergunta: 
BQual e a posição da justiça ante a impunidade do crime da ma 

tança compulsória dos poloneses por parte dos grupos imigrantes it;!, 
lianos. na área de ocupação (Encosta Superior do Nordeste do Rio Gra.!! 
de do Sul)?B 

* 
Do Prof. João Eu.rtpedes F7<ank"Lin Leal (da Universidade Federal 

do Esplrito Santo). 

Declara: 
BNo Esplrito Santo houve forte imigração italiana. como no Rio 

Grande do Sul. Seria interessante uma interligação entre os dois nü 
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cleos, visando uma integração entre as investigações históricas em 

curso. • 

tt 

00 Prof. Cleai Favaro KLein (da Unisinos. São Leopoldo RG). 

Indaga: 
"Cons ta que no i nteri ar do Paraná doi s nuc 1 eos de russos-bran 

cos teriam introduzido na região um sistema cooperativo. a semelhan 
ça de seu modus vivendi na Europa. 

Consta tambem que na Encosta do Nordeste do Estado do Rio Gran 
de do Sul, um pequeno nucleo da mesma origem teria se fixado naquela 
área e i"ntroduzido o sistema cooperativo em epoca anterior ã do Dr. 
Destefano Paternõ. em 1911. 

O levantamento de fontes primárias realizado pela Professora Lo 
raine Slomp Giron acusaria a presença de documentação relativa ao 
assunto?" 
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