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RESUMO 

Objetiva-se nesta pesquisa perceber os principais aspectos da cultura menonita, uma 

confissão religiosa que se mantém, desde o século XVI, isolada das diferentes 

sociedades que a circunscrevem. Para tanto, apresentarei um grupo de alemães 

menonitas que migra da Rússia para o Brasil em 1930, fugido da perseguição de 

Stalin. Aqui, entretanto, com a campanha de nacionalização, o governo proíbe o uso 

do idioma alemão, empregado pelos menonitas. Para enfrentar esta proibição, o 

grupo é obrigado a desenvolver uma estratégia de resistência, que consiste na 

transferência de uma língua ancestral, o Plattdentsch (assemelhada ao holandês), da 

esfera privada (uso doméstico), para a esfera pública. Desta forma, os menonitas se 

justificam frente ao governo brasileiro, afirmando que sua língua não é o alemão, 

mas o holandês contra o qual não há restrições. 
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ABSTRACT 

In this dissertation 1 intend to analyse the main aspects of the mennonite culture, a religious 

faith that has managed to keep itself isolated from surrounding societies even since the 16th 

centuiy. With such a purpose, 1 will be presenting a goup of German immigrants who left 

Russia for Brazil im 1930, getting away from Stalin's dictatorship. In Brazil, however, they 

faced new problems. As a consequence of the naturalization campaign, the local 

government prohibited the usage of the German language, spoken by the newcomers. In 

order to face this prohibition, they were obliged to develop a resistance strategy: bringing 

back to the public sphere a language spoken by their forefathers that resembled Dutch. 

Thanks to that, the mennonites could fool the Brazilian government, stating their language 

was not German, but Dutch, against which there were no restrictions. 
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INTRODUÇÃO 

A presente dissertação tem por objetivo analisar a construção da 

identidade étnica dos alemães menonitas e verificar as estratégias colocadas em 

prática para propiciar a sobrevivência do grupo nas mais diferentes sociedades, e 

especialmente no Brasil durante o período de 1930 a 1945 e seu relacionamento 

com o Estado Novo. 

Este tema se reveste de particular interesse para a História 

principalmente pelos seguintes motivos: 

1) A longa permanência da mentalidade religiosa menonita como 

fator de coesão social; 

2) O confronto desta identidade do grupo com as diferentes formas 

de nacionalismo, paradigma identitário que se sobrepõe, na 

maior parte do mundo ocidental, sobre quaisquer formas de 

identidade; 

3) Os desdobramentos desta tradição cultural, quando em 

confronto com as leis de nacionalização impostas pelo Estado 

Novo. 

Procuramos analisar nesta dissertação de que forma ocorreu a 

formação deste grupo, destacando seus componentes étnicos e religiosos, em 

especial o papel da língua e da escola como fator de diferenciação frente a outros 

grupos e de estratégia de resistência a eles. 

Isto posto, convém analisarmos as questões metodológicas 

concernentes ao domínio da etnicidade. Segundo Fredrik Barth, "a etnicidade é um 



forma de organização social baseada na atribuição categorial que classifica as 

pessoas em função de sua origem suposta, que se acha validada na interação social 

pela ativação de signos culturais socialmente diferenciadores” (POUTIGNAT, 

1998 , 161).

Devemos observar que os signos culturais privilegiados no caso dos 

menonitas são os que justamente os diferenciam do grupo que momentaneamente 

os circunscreve. Por exemplo: se o grupo fronteiriço dos menonitas for de alemães 

não-menonitas, a característica valorizada poderá ser a religião, pois esta marca a 

diferença entre os dois grupos. Por outro lado, se o grupo circundante. for de 

brasileiros, poderá ser realçada a origem étnica alemã. Assim, os fatores 

componentes privilegiados poderão variar de acordo com o local e o período em 

questão.

As fronteiras étnicas, segundo Fredrik Barth, são demarcadas em 

função do outro, do não-membro, e em função dele são valorizadas ou não as 

características do grupo estudado. Para que a noção de grupo étnico tenha sentido, é 

preciso que os atores possam se dar conta das fronteiras que marcam o sistema 

social ao qual acham que pertencem e para além dos quais eles identificam outros 

atores implicados em um outro sistema social.

Na análise de Barth, a noção de fronteira étnica é elementar, pois ela 

e não o conteúdo cultural interno do grupo é que vai defini-lo e permitir sua 

persistência. Estabelecer sua distintividade significa, para um grupo étnico, definir 

um princípio de fechamento, erigir e manter uma fronteira entre ele e os outros a 

partir de um número limitado de traços culturais. Um dos objetivos deste trabalho é 

analisar as condições de estabelecimento, manutenção, transformação das fronteiras

10
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entre a sociedade menonita e os grupos a ela circundantes, em especial na Europa e 

no Brasil. 

As fronteiras entre os grupos étnicos são mais ou menos estáveis. No 

decorrer do tempo, elas podem manter-se, reforçar-se, apagar-se ou desaparecer de 

acordo com as circunstâncias. De forma semelhante, outro autor (POUT1GNAT, 

1998, 157) enuncia que as fronteiras étnicas são produzidas e reproduzidas pelos 

atores no decorrer das interações sociais. A cooperação dos membros para a 

manutenção das fronteiras é uma condição necessária da etnicidade. Ela pode até 

constituir um dos critérios essenciais da permanência no grupo. Para ser menonita, 

não é necessário participar ativamente da vida religiosa, filiando-se a alguma 

comunidade, nem se conformar rigorosamente com as normas religiosas de 

comportamento. Mas, para que a comunidade pudesse se manter, foi necessário que 

houvesse uma certa endogamia para que a fronteira se mantivesse. A exemplo dos 

amish da Pensilvânia, essencialmente religiosos, mas cujas técnicas de 

manutenção das fronteiras entravam em áreas como a interdição da exogamia, a 

recusa da participação na vida política, a recusa do automóvel e do telefone, 

tornaram-se signos da especificidade cultural da comunidade (HOSTETLER, 1963). 

Para os menonitas religiosos, considera-se que alguém somente se 

torna menonita após a conversão, o batismo e a adesão a alguma comunidade, 

segundo a tradição neotestamentária. No entanto, os filhos e parentes de menonitas 

religiosos que não aderiram a qualquer das comunidades, continuam a ser 

identificados como menonitas. Isto ocorre em função dos laços tribais que os une e 

que não incluem apenas a religião, mas também a língua, a cultura, a tradição, o 

nome e o sangue. 
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Para estudarmos esta condição social dos menonitas, é interessante 

que os comparemos a um outro grupo, talvez único1, que também resistiu às formas 

de identidade nacional, próprias do mundo moderno: os judeus. Tal qual os judeus 

durante séculos, os menonitas não formaram um Estado Nacional, com território, 

leis e corpos legislativos. Sua identidade social se assentou sobre valores culturais 

diferentes dos que caracterizam as nações modernas. Assim como os judeus, eles 

não apresentaram, quaisquer características nacionais que puderam identificar um 

povo pelos padrões modernos. Não habitaram o mesmo território e não integraram a 

mesma economia e, em função disto, não estabeleceram os numerosos laços de 

interesses comuns que dão origem à maior parte das nacionalidades hoje existentes. 

A língua, a origem étnica e a religião foram e são fatores que estabelecem entre os 

menonitas, as bases de sua identidade social. 

Jaime Pinsky (1978, p.l), na abertura de seu livro Origens do 

Nacionalismo Judaico, afirma que os judeus conservaram sua identidade preservada 

apesar das diversas vicissitudes históricas2. Ele se refere à capacidade dos judeus de 

se conservarem como nação sem território e Estado, durante quase dois mil anos, 

espalhados principalmente na Europa Centro-Oriental. Durante este período, eles 

foram capazes de manter sua religião e suas comunidades, criando estratégias que 

possibilitar-lhes-iam resistir como grupo a fúrias populares, perseguições de Igrejas 

e de Estados. 

1 Poderíamos citar também o exemplo dos ciganos, que constituem também uma "nação". N o entanto, 
ao que parece, não foram ainda realizados estudos nesta área, que pudessem auxiliar-nos no estudo de 
caso dos menonitas. 
2 Podemos considerar esta afirmativa de Pinsky muito radical, pois onde os judeus não foram 
perseguidos ocorreu um processo de assimilação, semelhante ao de outras minorias. Em tais 
circunstâncias, salientamos que apenas os elementos mais religiosos, como os hassídicos, no caso dos 
judeus, é que permanecem vinculados à tradição. 
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Um dos objetivos desta dissertação é verificar de que forma os 

menonitas, como grupo religioso, se metamorfoseou em nação ou sub-nação na 

Prússia Ocidental, apartando-se inclusive do grupo do qual faziam parte 

originalmente, a saber o grupo alemão maior (germanidade)1. A partir de um 

determinado momento de sua História (como poderá ser observado no Capítulo 1), 

os menonitas impõem-se auto-excluir-se da sociedade, vista como o reino do 

pecado e da danação eterna, personificada pela cidade. O outro mundo almejado 

pelos menonitas só poderá ser encontrado em colônias agrícolas fechadas, só 

habitadas por convertidos e comungantes da fé menonita. Nelas, buscar-se-á 

estabelecer o Reino dos Céus na Terra. Assim, os menonitas excluem a cidade, e, 

através dela, toda a sociedade pecaminosa. 

Os judeus, em comparação, são eles os excluídos pela sociedade, que 

os vê como elementos nocivos, mas necessários, aos quais é destinada a maldição 

das profissões pecaminosas de comerciante e usurário ainda na Idade Média 

(PINSKY, 1978, p.8). 

Excluídos, os judeus da Europa Oriental formam o shtetl (comunidade 

rural habitada unicamente por judeus). Auto-excluindo-se, os menonitas formam 

seu Dorf ou Hof, que seria a colônia menonita fechada, independente e auto-

administrada. No shtetl se respirava a lei mosaica, onde a administração 

comunitária cabia aos próprios judeus, que utilizavam-se de seus costumes para 

fazê-lo. Semelhantemente, os menonitas tinham seu próprio sistema administrativo 

3 Germanidade (Deutschtum): designação adotada por artistas, clérigos e intelectuais, desde o século 
XVIH, especialmente durante o período do Romantismo, para os povos de língua alemã. Este termo 
se deve ao fato de que os povos de língua alemã não formaram um nação, a não ser a partir de 1870. 
No entanto, estes povos tinham identidade étnica e, principalmente, linguística. A esta identidade é 
que se refere o termo em questão. 
4 Dorf significa aldeia em alemão. 
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comunitário, onde os líderes eram escolhidos entre os adultos do sexo masculino e 

os costumes e tradições observados na tomada de decisões. 

O papel desempenhado pelo rabino e pelo presbítero6 menonita era 

também semelhante e ambos eram figuras centrais da comunidade. Os dois eram 

homens comuns, do povo, mas que tinham qualificações humanas específicas. Sua 

ascendência sobre o grupo não tem origem supraracional, mas deriva do 

conhecimento duramente adquirido sobre a lei de Deus e sua capacidade de 

aplicação às condições específicas de existência da comunidade. A grande diferença 

entre o presbítero menonita e o rabino é que este último não está apto a dar os 

sacramentos e não é um ministro de Deus na Terra, como o primeiro. 

A forma de perpetuação e reprodução do modo de vida de ambas as 

comunidades passava pelo sistema escolar. O sistema educacional judaico era 

estreitamente vinculado à religião. O heder7 era mais do que uma escola elementar 

judaica. Era o local em torno do qual girava a vida do menino e onde os princípios 

da religião judaica eram ensinados juntamente com matérias científicas e 

humanísticas. Segundo Jaime Pinsky, o caráter do aprendizado pode ser percebido 

pela primeira atividade escolar: 

" O mestre levava a criança à mesa e lhe mostrava o alfabeto 
impresso em tipos grandes na primeira página do Livro das 
Orações. O mestre separava as letras. Em seguida 
combinava-as nas palavras e a criança repetia a operação 
após o mestre. Assim a criança ia aprendendo 
sucessivamente as letras e finalmente as palavras. Quando já 
estava habituada à leitura, era iniciada no Pentateuco" 
(PINSKY, 1978, 47). 

5 Hof em alemão significa unidade camponesa. Para os menonifas, no entanto, pode significai 
também aldeia. Entre eles é muito comum o termo Bruderhof, que significaria aldeia de irmãos. Entre 
outros grupos anabatistas, como os amish e os hutferer o termo é também conhecido. 
6 Segundo a tradição bíblica neotestamentária, presbítero ou ancião é o líder de uma comunidade. 
7 Escola primária, em Idisch. 



Segundo Peter Klassen (1997, p. 172-186), a escola menonita pouco 

diferia do acima descrito, com exceção de que o professor era altamente 

considerado na comunidade, gozando de um status elevado Além disso, as meninas 

estudavam lado a lado com os meninos, desde os primeiros tempos. 

E oportuno notar que todas estas semelhanças entre judeus e menonitas, 

acima descritas, não são mero acaso. Conhecedores profundos da Bíblia, os 

menonitas não deixaram de se impressionar com o Livro de Êxodo, no Velho 

Testamento. Inspiravam-se na idéia de perseguição, tanto quanto o povo de Israel 

g 

no Egito. Em algumas comunidades a lei mosaica era observada e o Velho 

Testamento lido com afinco. 

Cabe aqui ainda citar um autor que, analisando a questão do 

nacionalismo judaico, indica um caminho no qual direcionaremos a presente 

pesquisa ao estudarmos a questão da identidade menonita. Simon Dubnow (1961), 

considera que há um processo de evolução nacional que caminha do material para o 

espiritual e da simplicidade externa para a complexidade interna. Nas culturas mais 

primitivas, a diferença entre os povos tem caráter natural, enquanto que nas mais 

elevadas, as diferenças são de caráter histórico-cultural. 

Baseados nisto, podemos encontrar os seguintes estágios na evolução 

dos tipos de nação: o tribal, o político-territorial ou autônomo e o histórico-cultural 

ou espiritual. 

No primeiro estágio, segundo Dubnow, temos apenas o grupo como 

produto da natureza, marcado pela origem comum de seus membros e pela 

utilização comum do território. 



A influência do meio-ambiente sobre o homem, as questões 

econômicas, políticas e a língua comum fazem com que uma tribo comece a se 

diferenciar das demais. Esta coesão encontrada na tribo engendrará, segundo 

Dubnow, o Estado moderno.

Chegando neste patamar (politico-territorial), o território não é apenas 

o ambiente natural, mas um fator político de identificação. Aí a cultura toma-se 

mais complexa, a vida social dá origem a idéias altruístas, a religião é altamente 

considerada, o senso moral se expressa em idéias éticas e a língua se toma 

instrumento de intercurso espiritual e criação literária e científica ao invés de 

simples modo de comunicação entre os componentes do grupo.

Para Dubnow, o completo desenvolvimento do tipo nacional ocorre 

quando uma nação perde as características externas que a protegem (independência 

política, território, Estado) e, apesar de tudo, continua mantendo vida social própria, 

autonomia interna, revelando inflexível determinação nacional, baseada na religião, 

na história, na cultura e na etnia.

Um povo nessas condições teria alcançado o estágio mais elevado da 

individualidade histórico-cultural, atingindo, no auge, o tipo espiritual. Em toda a 

história da humanidade, segundo Dubnow, há o exemplo de um único povo que 

resistiu durante milhares de anos à Diáspora e à inexistência de um território 

próprio: o povo israelita.

Ele afirma ainda que este fato não seria um milagre, pois teria se dado 

no decorrer do próprio processo histórico por que passaram os judeus e que os levou 

a uma supervalorização dos elementos espirituais, já  que os materiais lhes eram 

negados. Desta forma, verdadeiros centros de energia nacional espiritual judaica

16
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foram sendo instituídos na Babilônia (século V ao XI), na Espanha (século XI ao 

XV), Alemanha e Polônia (século XVI ao XIX). Em cada um desses centros, 

diferentes mecanismos sociais foram substituindo a perda da autonomia cultural. 

Mesmo em estágio diferente de desenvolvimento ou de condições de existência, 

havia uma unidade na diversidade: a nação como um todo, entretanto, vivia e se 

desenvolvia como uma só, como personalidade nacional definida, em todas as 

partes da Diáspora (DUBNOW, 1961, 76-99). 

Dubnow reconhece ainda que, graças a esse especial equilíbrio e ao fato 

de os elementos de caráter cultural poderem compensar os meios materiais de união 

é que os judeus puderam manter-se na História enquanto nação. Sua coesão interna, 

e só ela, é que permitiu enfrentar a pressão das nações dominantes. 

Podemos colocar agora a questão: sofreram os menonitas esta 

experiência social? Em primeiro lugar, os menonitas enquanto "nação" não se 

sentiriam, em princípio, ainda totalmente desvinculados do grupo original alemão. 

Isto é, o sentimento de pertencimento ao grupo cultural alemão ainda permanece. 

Mas, simultaneamente, as características culturais e o idioma alemão, em especial, 

seriam "menonitizadas", isto é, tornar-se-iam parte do patrimônio cultural da 

"nação" menonita, da mesma forma que suíços, austríacos e luxemburgueses falam 

alemão, vêem esta língua como parte do seu patrimônio cultural, mas nem por isso 

se tornam alemães. Os menonitas, diferentemente dos austríacos, não possuem um 

território próprio e nem almejam um dia constituir um Estado. Por isso, vêem-se 

ainda umbilicalmente ligados à Alemanha, sua pátria ancestral. Este vínculo é, no 

entanto, ambíguo, pois ao mesmo tempo que renegam seu pertencimento a 

Alemanha, devido à peculiaridade de sua confissão religiosa, é quase impossível 

para eles não se identificarem com ela enquanto indivíduos sujeitos àquela cultura. 
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Para tal. buscam valorizar, por exemplo, o uso do Plattdeutscli} como língua 

cotidiana, para reforçar sua identidade como menonitas, perante os outros alemães. 

Os próprios judeus, ligados ao mundo cultural alemão, acabaram 

criando uma forma própria de alemão, o Idisch, que reforçaria sua identidade 

grupai, da mesma forma que, posteriormente, foi feito pelos menonitas com o 

Plaíídeuísch. Mas diferentemente do Idisch, o Plattdeutsch jamais se tornou uma 

língua literária. Somente em momentos de tensão, como será descrito no Capítulo 5 

desta dissertação, ele será utilizado como componente de resistência frente a 

situações adversas. Nesta forma de resgate da tradição podemos ler claramente um 

princípio básico: resistir sempre, jamais se deixar assimilar. 

A assimilação significaria a adoção de valores diferentes dos 

relacionados com a cultura tradicional. E em se falando de um grupo que constrói 

sua identidade em bases histórieo-culturais. a adoção dos valores da sociedade 

hospedeira significaria a recusa dos valores ancestrais e a conseqüente assimilação. 

Este movimento: resistência à assimilação e identidade religiosa 

prevalecendo sobre a identidade nacional constituem a problemática central deste 

trabalho. A seguir veremos como se formou o movimento anabatista-menoníta, 

desde a Reforma Protestante do século XVI até a formação das colônias menonitas 

na Rússia. 

9 Literalmente baixo-alemão. Toma este nome em função de ser falado nas terras baixas do norte da 
Alemanha 
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As Origens do Movimento Anahatista-Menonita 

1.1. Os Movimentos Pré-reformadores 

A Reforma Protestante do século XVI foi um movimento catalisador 

de inquietações religiosas, contra a Igreja Católica, e sociais, políticas e 

econômicas contra a dominação do senhorio feudal. Martinho Lutero, João Calvino 

e Ulrico Zuínglio não foram os primeiros, nem os únicos a proporem reformas 

entendidas como purificadoras dentro da Igreja Cristã, que buscassem os ideais 

evangélicos da Igreja apostólica primitiva. 

O movimento iniciado por Lutero não chegou de surpresa. A 

influência das Cruzadas, do Renascimento artístico e intelectual, o surgimento dos 

embriões do nacionalismo e seu choque com uma igreja papal internacionalizada, a 

corrupção do clero, a crescente intranqüilidade do povo comum, eram sinais de que 

uma grande tempestade estava prestes a cair. 

Antes deles, entre outros, encontramos João Wycliffe, professor de 

Teologia na Universidade de Oxford, propondo uma renovação do ensino do 

Evangelho em língua v e r n á c u l a , de forma a possibilitar a única base segura para 

uma profunda reforma da Igreja. Acreditava que a Igreja deveria ser pobre como 

haviam sido os apóstolos, e que Cristo havia conferido autoridade a ela somente 

para assuntos espirituais. 
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Da mesma forma, João Huss, professor de Teologia na Universidade 

de Praga, propôs mudanças substanciais dentro da Igreja Cristã. Incentivava o povo 

a estudar a Bíblia metodicamente e baseava-se nela para rejeitar as tradições 

impostas pela Igreja Romaria. Atacava o papado, a corrupção do clero e outros 

problemas da Igreja, o que ocasionou a perda do apoio que desfrutava por parte dos 

bispos e do rei da Boêmia. Posteriormente, acabou sendo acusado de heresia e 

levado à fogueira durante o Concílio de Constança. João Huss preparou o caminho 

para a Reforma, tanto que um século após sua morte, Martinho Lutero via nele um 

importante predecessor. 

1.2. As Origens Anabatistas na Suíça 

A Reforma no sul da Alemanha e na Suíça não teve a uniformidade 

apresentada pelo movimento no norte da Alemanha e na Escandinávia. Talvez isto 

se deva ao fato de que a maioria das cidades imperiais livres ou sedes de cantões 

suíços independentes, tinham leis próprias, comércio e interesses religiosos 

particulares. Em função disto, possivelmente, o perfil dos reformadores no sul da 

Alemanha e na Suíça variou de região para região. Entre estes vários reformadores, 

o que mais se destacou foi Ulrico Zuínglio, de Zurique 

Tornou-se primeiramente conhecido por sua crítica ao sistema de 

recrutamento de jovens para os exércitos mercenários suíços que eram contratados 

pelos mais diversos soberanos da Europa. Com o tempo, sua pregação tornou-se 

bastante popular em função de seu posicionamento em favor das classes baixas 



urbanas e dos camponeses. Por esta razão, deixou sua pequena paróquia em 

Einsiedeln para ocupar o cargo de pároco da catedral de Zurique, cargo eclesiástico 

bastante prestigiado em território suíço. 

Ali, mais uma vez, surpreendeu seus ouvintes ao pregar diretamente 

a mensagem da Bíblia, reiniciando sua prédica do ponto em que havia parado no dia 

anterior Isto lhe deu liberdade e independência para criticar as práticas tradicionais 

do Catolicismo, de forma muito semelhante ao que estava ocorrendo com Lutero na 

Alemanha central. 

A partir de meados de 1522, seu posicionamento tomou-se mais 

radical e junto com outros que compartilhavam suas idéias, começou a demandar 

mudanças profundas, o que nenhuma autoridade eclesiástica constituída se disporia 

a apoiar. Em novembro de 1522, Zuínglio renunciou ao seu cargo de pároco da 

catedral e se desliga da Igreja Católica Romana, rejeitando qualquer autoridade que 

esta teria sobre ele. Imediatamente, o corpo legislativo que governava o Cantão de 

Zurique, o Conselho dos Duzentos, reintegrou-o no cargo que deixara na catedral, 

sob sua responsabilidade. 

Tal atitude foi alvo de pesadas críticas. Para acalmar os ânimos e 

justificar sua decisão, o Conselho convocou então um debate para janeiro de 1523, 

com o objetivo de esclarecer a situação. Em conformidade com os hábitos daquele 

tempo, um debate era uma discussão formal seguida de acordo. As teses das partes 

eram preliminarmente colocadas a público e os interessados convidados a tomar 

parte no evento, inclusive as universidades católicas da região e o bispo da diocese 

a que pertencesse a cidade-sede do debate, no caso, o de Constança, pois Zurique 

estava sob sua jurisdição. 
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O objetivo de Zuínglio era mostrar que suas teses estavam de acordo 

com as Sagradas Escrituras. Debate propriamente dito não houve, pois o 

representante do bispo, João Fáber, argumentou que o Conselho dos Duzentos era 

um corpo legislativo composto por leigos e, como tal, não estava capacitado para. 

mediar debates teológicos. Assim, como suas teses acabaram por não serem 

refutadas pela autoridade episcopal, Zuínglio foi reconfirmado como pároco da 

catedral pelo Conselho e continuou a pregar livremente. 

Estas duas ações, a nomeação e a confirmação de Zuínglio como 

pregador pelo Conselho dos Duzentos são de importância radical, pois representam 

um declaração de independência do controle da hierarquia eclesiástica romana e 

uma tomada de posse do direito de nomear ministros religiosos pelas autoridades 

políticas locais (DYCK, 1992, 35). 

A tomada de posição do Conselho incentivou Zuínglio a pregar 

livremente e o processo de reforma da instituição eclesiástica foi se aprofundando. 

Mas as implicações surgidas com a redescoberta do Evangelho foram tornando-se 

cada vez mais inaceitáveis para as autoridades de Zurique. Questões relacionadas 

principalmente com o pagamento de juros, de impostos e do dízimo foram 

levantadas e à luz da Bíblia, julgadas e consideradas incorretas (DYCK, 1992, 36). 

O Conselho, entretanto, preferiu ignorar tais julgamentos, ordenando que nestes 

assuntos não haveria reforma e que cada qual continuasse a pagar suas dívidas e 

tributos como de costume. 

A questão da substituição da missa católica pelo culto evangélico 

também passou a suscitar resistências por parte do Conselho dos Duzentos. 

Zuínglio, para evidenciar a correção de seu ensinamento de que a missa não era um 

sacrifício, mas uma comemoração da ressurreição de Cristo, convocou um debate 
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público, com a intenção de suprimi-la da ordem litúrgica reformada. O Conselho 

temia as conseqüências desta supressão. Isto não pareceria somente um sacrilégio 

aos outros cantões da Confederação Helvética que permaneceram católicos, mas 

também arriscaria a relação política e econômica de Zurique com eles. Tornou-se 

claro que o Conselho tinha todas as razões em não possuir pressa em permitir 

mudanças extremas em práticas religiosas, ainda que a teologia da Santa Ceia 

houvesse sido antecipadamente explicada em detalhes por Zuínglio e assim aceita 

como correta, tanto pelo povo, como pelo próprio órgão legislativo. 

Diante do impasse, Zuínglio decidiu continuar a celebração da Santa 

Ceia na nova forma, com o vinho, não mais reservado apenas ao sacerdote, mas 

com participação de toda a congregação. Em um memorando ao Conselho dos 

Duzentos, Zuínglio anunciou sua intenção de utilizar a nova forma na comemoração 

do Natal de 1523. Se isto não lhe fosse permitido, ele se recusaria a continuar com 

o culto evangélico. O Conselho, para surpresa de Zuínglio, não se impressionou 

com sua ameaça e não permitiu a nova celebração. Diante da recusa, o reformador 

foi obrigado a apresentar uma nova proposição alguns dias mais tarde, na qual a 

ameaça de não continuar com o culto evangélico foi retirada. Mesmo assim, o 

Conselho decretou que não haveria mais mudança alguma na missa. Percebendo a 

eminência de perder tudo o que fora até então conquistado, Zuínglio assumiu 

estratégias mais diplomáticas e contemporizadoras, adiando o debate de questões 

controvertidas e preservando seu bom relacionamento com o Conselho dos 

Duzentos. 

Os confrontos, no entanto, continuaram a existir. Inúmeras práticas 

católicas que ainda permaneciam, necessitavam de reforma ou mesmo supressão. 

Por exemplo: a troca das túnicas litúrgicas sacerdotais por togas acadêmicas pelo 
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clero; uso de hinos e orações prescritas e, principalmente, a adoção exclusiva do 

Batismo de adultos. Zuinglio levava as propostas de seu grupo ao Conselho, mas 

sempre acabava por aceitar que o Estado determinasse o ritmo e o conteúdo das 

reformas. Esta condescendência de Zuinglio em relação ao corpo de legisladores, 

fez com que um grupo de seus partidários, liderado por Conrado Grebel, Félix 

Mantz e Jorge Blaurock se tornasse profundamente insatisfeito com seu reformador. 

Após um período de apaziguamento, o grupo frustrado de discípulos 

de Zuinglio voltou a se manifestar a favor de mudanças básicas na organização 

política de Zurique e contra o Batismo infantil. Com relação ao primeiro evento, 

Conrado Grebel e Félix Mantz propuseram a Zuinglio que, se o Conselho dos 

Duzentos não aprovava as medidas favoráveis à Reforma, que então se organizasse 

um partido político, o Partido Reformado, que uma vez eleito no pleito futuro, 

aprová-las-ia. Zuinglio tinha duas objeções a esta proposta: primeiro, ele acreditava 

que, mesmo de forma lenta e gradual, o Conselho dos Duzentos acabaria por 

aprovar todas as medidas reformadoras e segundo: temia pela unidade da cidade de 

Zurique, pois uma parcela da população dava mostras de preferir permanecer 

vinculada à Igreja Romana e a conseqüente criação de um Partido Católico poderia 

levar a uma guerra civil e desmembramento de partes do Cantão de Zurique e da 

própria Confederação Suíça. 

No segundo evento, a questão do Batismo infantil havia se tornado 

um problema que poderia desencadear dificuldades sociais se não fosse encontrada 

uma solução. Para superar o confronto, o Conselho instruiu Zuinglio a se reunir 

com os dissidentes que não reconheciam o Batismo infantil até que se chegasse a 

um denominador comum. Após duas reuniões de estudos, Zuinglio não mais 

suportou as pressões e recusou-se terminantemente a continuar com elas, alegando 
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que seria impossível levá-las adiante, pois os dissidentes, os futuros anabatistas, não 

mais reconheciam sua autoridade espiritual. 

A par dos fatos, o Conselho dos Duzentos decidiu que crianças 

deveriam continuar sendo batizadas e que os pais que se recusassem a fazê-lo, 

seriam expulsos das terras de Zurique. Esta tomada de decisão do Conselho, de 18 

de janeiro de 1525, marcou o início do uso da violência no tratamento das minorias 

religiosas e o fím da disposição do poder estatal em discutir assuntos de religião. Os 

dissidentes anabatistas tiveram uma semana para decidir-se entre a submissão e o 

exílio. 

Diante dessa situação de pressão, eles se reuniram na casa de Félix 

Mantz para tomar uma decisão acerca do que seria mais sábio fazer. Um relato da 

época ilustra como os dissidentes reagiram: 

"E sucedeu que estavam juntos Depois que um 
temor se apoderou fortemente deles, eles clamaram a Deus 
no céu, para que Ele mostrasse misericórdia para com eles. 
Então, Jorge Blaurock levantou e pediu a Conrado Grebel 
que o batizasse. Feito isto, os outros pediram a Jorge que 
fizesse o mesmo com eles..."10 (PENNER, 1995,19). 

O significado deste ato não está baseado tanto na prática apropriada 

do Batismo propriamente dito, mas na criação de um corpo novo e visível da Igreja, 

distinto da estabelecida pelo Estado ou da Igreja Romana. Desta forma, os eventos 

de 21 de janeiro de 1525 marcam o início do Anabatismo como Igreja distinta do 

Catolicismo e do Protestantismo reformado ou luterano. 

Para escapar da perseguição das autoridades constituídas de Zurique, 

muitos anabatistas tomaram rumo de outros cantões suíços, como St. Gallen, 

10 Tradução livre do autor 
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Appenzell, Berna, Schaffhausen, Basiléia e Grisões, preparados para o trabalho de 

missão entre os habitantes destes cantões. Os que permaneceram em Zurique 

passaram a sofrer prisões, multas e às vezes torturas. Eram liberados somente após 

prometerem abandonar as reuniões dos anabatistas. As penas de morte, entretanto, 

foram impostas primeiro nos cantões católicos, que os condenaram não como 

anabatistas, mas como protestantes. O primeiro mártir anabatista e também 

protestante foi Bolt Eberle, executado no cantão católico de Schwyz, em maio de 

1525. 

A primeira morte nas mãos de um governo protestante foi a de Félix 

Mantz, condenado por peijúrio, isto é, retornou ao Anabatismo depois de prometer 

abandoná-lo. Sua sentença de morte por afogamento foi executada no Rio Limmat, 

em Zurique, a 5 de janeiro de 1527. 

Durante este período, o Anabatismo em Zurique esteve fortemente 

ameaçado de desintegração, pois o círculo original de líderes havia sido disperso. 

Conrado Grebel havia morrido de morte natural, Félix Mantz executado e Jorge 

Blaurock havia escapado da morte porque não era cidadão de Zurique, o que não 

significa que pudesse permanecer na cidade. Blaurock deixou a Suíça e se dirigiu a 

Innsbruck, no Tirol, onde foi capturado, julgado como herege e, depois de longas 

torturas, queimado na fogueira em 1529. 

Fazia-se urgente a unificação e consolidação dos principais pontos da 

doutrina anabatista, pois a dispersão de seus líderes, por um lado, e a formação de 

novos, por outro, tomava-se difícil. Com este objetivo, os principais líderes 

anabatistas sobreviventes reuniram-se em um concílio, em fevereiro de 1527 em 

Schleitheim, pequena aldeia situada a meio caminho entre Zurique e Schaffhausen, 

perto da fronteira entre a Suiça e a Alemanha. 
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O documento elaborado passou a ser denominado de Confissão de Fé 

de Schleitheim, ou simplesmente de "Acordo de Irmãos". Era composto por 7 

artigos e, como já foi dito, o principal objetivo do documento era dar uniformidade 

ao Anabatismo. 

Os três primeiros artigos tratam da forma de congregar os membros 

da Igreja, de sua compreensão do que é o Batismo e suas finalidades, da expulsão 

dos infiéis e das idéias concernentes à Eucaristia. 

A partir de Schleitheim, ficou definido que o Batismo se destina 

exclusivamente aos que foram 

"ensinados sobre o arrependimento e a correção e que 
acreditam verdadeiramente que seus pecados são perdoados 
através de Cristo e a todos aqueles que desejam andar na 
ressurreição de Jesus Cristo e ser sepultados com ele na 
morte, para que ressuscitem com ele; a todos que com este 
entendimento desejam e peçam espontaneamente o 
batismo" (DYCK, 1992, 53). 

Segundo esta definição anabatista, as finalidades do Batismo não 

podem ser compreendidas por crianças. Apenas depois de uma certa idade, ao 

adquirirem um grau maior de maturidade e compreensão, elas podem ser 

convidadas a estudar e refletir acerca do assunto e então, espontaneamente, solicitar 

o Batismo ao pastor da comunidade em que congregar. 

Para os anabatistas, o Batismo não é apenas um compromisso com 

Deus, mas também com a congregação onde se está comprometido a ajudar uns aos 

outros na vida de obediência, onde os membros se admoestam e onde os 

reincidentes são expulsos. 
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A Santa Ceia deveria ser uma celebração da qual tomariam parte, 

única e exclusivamente, os que partilhassem da união integral com os outros irmãos 

da comunidade. 

O quarto artigo de Schleitheim, importantíssimo em termos de 

caracterização da comunidade anabatista, exprime o princípio de separação do 

mundo terrestre, cheio de trevas, incredulidade e abominação. 

" tudo o que não tem sido unido a nosso Deus em Cristo não é 
nada mais do que abominação, portanto, queremos evitar. Com 
isso nos referimos a todas as obras e idolatria papais e repapais, 
reuniões, assistência à Igreja, casa de vinho, garantias e 
compromissos de incredulidade e outras coisas deste tipo, as quais 
o mundo altamente estima e que, entretanto, são carnais e 
contrárias aos mandamentos de Deus..." (DYCK, 1992, 53). 

O quinto artigo fala da liderança na Igreja: 

" pastor na Igreja de Deus deve ser alguém, de acordo com 
a regra do apóstolo Paulo, que tenha um testemunho inteiramente 
aprovado entre aqueles pertencentes à fé cristã" (DYCK, 1992, 
54). 

O sexto e o sétimo artigo da Confissão de Fé de Schleitheim tratam 

do relacionamento entre os cristãos e o Estado e sobre a prática de prestar 

juramentos. Os dois artigos são mais longos do que os precedentes. A grande 

preocupação dos líderes anabatistas com estas questões denota que estes assuntos 

eram causa de críticas e ameaças que os anabatistas sofriam por parte das igrejas 
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estatais e do Estado. Parece tambcm que estes assuntos não estavam claros para a 

maior parte dos congregados, pois não sabiam que posição tomar frente a eles. A 

argumentação dada nos dois artigos impressiona pela sofisticação e, ao mesmo 

tempo, pela simplicidade A opção oferecida é a de seguir a Jesus, orientando-se 

pelas suas palavras e ensinamentos contidos na Bíblia. Para os anabatistas, tornou-

se claro que aqueles que pertencem a Cristo não podem recorrer à violência para 

alcançar seus objetivos, o que inclui a recusa a participar em exércitos e a portar 

armas. Isto forçou o desenvolvimento de novas estratégias com o objetivo de 

enfrentar governos ou sistemas que os obrigassem a violar e corromper seus 

princípios, fundamentados pelo estudo da Bíblia. 

O Concílio de Schleitheim teve uma dupla importância: primeiro, a 

reunião foi realizada com grande sucesso e logrou congregar em suas fileiras 

correntes das mais diversas dentro do Anabatismo Tanto conformistas como 

radicais tomaram parte das discussões e na elaboração do texto final aprovado da 

Confissão de Fé. Isto deu um caráter bastante uniforme à doutrina anabatista, 

fazendo-a ser aceita como completa e abrangente pelas mais diversas facções. 

Possibilitou também aos partidários do Anabatismo serem capazes de enfrentar os 

problemas a surgir e assim sobreviver. 

Em segundo lugar, a doutrina apresentada em Schleitheim era 

simples, clara, objetiva e suficientemente consistente para que um artesão ou 

camponês alfabetizado pudesse compreendê-la. Isto demonstra ainda a valorização 

da escola entre os anabatistas. Só poderá passar pela experiência pessoal da 

Conversão e do Batismo e se tornar membro de uma comunidade anabatista, quem 

passou pela experiência pessoal de ser alfabetizado. 
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O redator foi Miguel Sattler, antigo prior do mosteiro beneditino de 

St. Peter/Schwarzwald, perto de Freiburg, que abandonou a vida monástica para 

abraçar o Anabatismo. Após a reunião do concilio, no retorno para casa, ele foi 

preso com outros amigos anabatistas e em seguida julgado, torturado e queimado na 

fogueira. 

Depois de 1527, o Anabatismo foi duramente perseguido na Suíça. 

Com o passar do tempo, os que não se integraram na Igreja Reformada, buscaram 

refúgio em áreas com maior tolerância religiosa, o que diminuiu muito o número de 

comunidades anabatistas na Suíça. Alguns soberanos europeus acabaram aceitando 

de bom grado a vinda destes imigrantes religiosos para povoar seus países 

escassamente habitados. Os territórios de maior atração para os anabatistas foram o 

Palatinado, a Alsácia e a Morávia. Foi esta migração que possibilitou a 

sobrevivência do Anabatismo e sua difusão para outras regiões da Europa, como os 

Países Baixos, como a seguir poderá ser apreciado. 

1.3. O Anabatismo nos Países Baixos 

O Rio Reno nasce na Suiça, atravessa a Alemanha para desaguar no 

Mar do Norte, em território dos Países Baixos. O Anabatismo seguiu curso 

semelhante. Surgiu na Suíça, espalhou-se pela Alemanha e chegou aos Países 

Baixos, onde encontrou um terreno fértil para seu desenvolvimento. 

Foi pelas mãos de Melchior Hoffmann que as idéias anabatistas 

chegaram aos Países Baixos. Hoffmann era um curtidor de peles, nascido em 1493 
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em Schwäbisch Hall, na Suábia. A Reforma Luterana o arrebatou e ele tornou-sc 

um pregador itinerante, dirigindo-se, primeiramente, para a Curlândia e a Livônia, 

na costa oriental do Mar Báltico. Perseguido, fixou-se na Suécia e de lá, dirigiu-se à 

Dinamarca, onde conseguiu um cargo de pregador, junto à corte dinamarquesa em 

Kopenhagen. De lá, dirigiu-se para o Holstein, onde foi perseguido novamente e 

obrigado a se refugiar em Emden, na Frísia Oriental e de lá, foi a Estrasburgo. 

Hoffmann mudava de idéia mais rápido do que de lugar. Esta 

característica pessoal criava uma série de atritos com seus colegas de púlpito, 

altamente eruditos, que não aceitavam facilmente um pregador leigo discutindo 

com eles conceitos teológicos. Com o passar do tempo, foi se afastando do 

moderado Luteranismo, principalmente depois de entrar em contato com as idéias 

concernentes à natureza dos sacramentos de André Karlstadt. Neste momento, viu-

se em franca oposição ao Luteranismo, sendo nominalmente denunciado nein 

próprio Lutero (LÍECHTY, 1994,7). 

Em Estrasburgo, na Alsácia, Hoffmann entrou em contato com os 

refugiados anabatistas da Suíça. Este encontro o tocou profundamente e ele se 

converteu à nova Igreja. Entretanto, em função de sua personalidade inquieta e de 

seu estudo independente da Bíblia, somou idéias próprias ao corpo doutrinário 

anabatista (PENNER, 1995,42). 

Mais uma vez, entrou em conflito com as autoridades instituídas, ao 

propor para o Conselho da Cidade de Estrasburgo o reconhecimento da Igreja 

Anabatista. Nesta petição, ele não requisitava apenas um acordo de tolerância, mas 

também a paridade com a Igreja Evangélica Luterana ligada ao Estado. A fuga 

tornou-se necessária, pois mesmo para a liberal Estrasburgo, seu pedido figurou 

como inconcebível. 
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Emden voltou a ser o destino de Melchior Hoffmann, onde organizou 

um trabalho de missão anabatista para os Países Baixos, em 1530. Este fato marca o 

início da propagação do Anabatismo num país ansioso por uma mudança radical 

nos caminhos que a Igreja Católica vinha seguindo 

Nos Países Baixos, desde muito tempo, haviam tendências para a 

Reforma. Os sacramentários, que rejeitavam a doutrina católica da 

transubstanciação dos elementos sacramentais, aderiram em massa ao Anabatismo. 

Durante o século XIV, os Países Baixos, em especial, as Províncias da Holanda e da 

Frísia, foram palco de um movimento de reavivamento espiritual católico 

conhecido como Devotio Moderna. Este movimento reformador destacava a 

importância da Bíblia como fonte de fé e lutava contra a imoralidade do clero. O 

espírito de reforma estava também presente entre os "Irmãos de Vida Comum", que 

rapidamente estabeleceram conexões com os anabatista« após 1530 

Alguns historiadores sociais apontam ainda como causa da boa 

receptividade que tiveram os anabatistas os desastres naturais, como o rompimento 

de diques, que causaram sucessivas perdas nas colheitas em anos anteriores à 

chegada dos missionários anabatistas de Hoffmann Problemas políticos, como 

embargos comerciais contra as cidades hanseáticas, que causaram inflação, fome e 

desemprego e resultaram num sentimento apocalíptico entre as massas (LIECHTY, 

1994, 7). 

Em função de tal situação, o carismático Melchior Hoffmann tornou-

se bastante atraente com seu discurso profético e apocalíptico. A noção anabatista 

de liberdade e graça universal iluminou grande número de pessoas. Muitos de seus 

seguidores nos Países Baixos viam-no como um profeta. 
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Sua noção de Anabatismo era bastante pacífica. No entanto, sua 

ênfase apocalíptica, observada num contexto de desagregação social foi 

rapidamente absorvida por anabatistas revolucionários, uma das duas facções nas 

quais estava dividido o Anabatismo melchiorita 

Os anabatistas revolucionários, liderados por Thomas Müntzer, 

pregavam a idéia milenarista de que o Reino de Deus deveria ser estabelecido, o 

mais breve possível, nem que fosse pela espada e pelo sangue de inocentes, motivo 

pelo qual vagavam pelas diversas províncias dos Países Baixos e pelo noroeste da 

Alemanha atacando igrejas e mosteiros, destruindo imagens e roubando qualquer 

coisa de valor. Pregavam o retorno da lei mosaica do Antigo Testamento e da 

poligamia. Em função de suas atividades como radicais violentos, a simples citação 

do nome Wiedertäufercausava pavor na populações locais. Suas ações 

culminaram na tragédia de Münster, ocorrida nos anos de 1534-1535, quando os 

anabatistas tomaram a cidade e tentaram estabelecer o Reino de Deus. Após amargo 

cerco por tropas do príncipe-arcebispo da cidade e do exército imperial alemão, o 

12 

Reino Anabatista degenerou em canibalismo , antes de finalmente sucumbir em 

definitivo. 

Já os anabatistas pacíficos pregavam um isolamento do mundo, 

especialmente o estabelecimento de colônias, onde o Reino de Deus seria formado 

pela desistência aos valores mundanos e a obediência aos ensinamentos de Cristo 

contidos na Bíblia. 

11 Significa rebatizados em alemão, denominação criada pelos opositores deste movimento. Os 
anabatistas, no entanto, chamavam a si próprios de Täufergesimrte, o que significa "os que são 
batizados conscientemente". O termo anabatista, no século XVI, estava carregado conotação 
pejorativa, em fiinção dos eventos decorrentes da tomada de Münster pelos anabatistas radicais 
12 Durante o cerco da cidade de Münster, a provisão de víveres rapidamente acabou, o que obrigou os 
anabatistas a se servirem dos corpos de companheiros recém-mortos, para poder sobreviver 
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A princípio, os anabatistas pacíficos tentaram coexistir com seus 

vizinhos. Reuniam-se em segredo para cultos e aulas. Tentavam conquistar seus 

amigos e parentes através da persuasão silenciosa. Contudo, a perseguição 

esporádica obrigava as comunidades a se mudarem de tempos em tempos. Com 

isto, deixaram de ser tão persistentes em suas pregações. Voltaram-se para si 

mesmos, colocaram a sobrevivência acima do martírio e no lugar de questionarem a 

consciência da sociedade, buscaram levar uma vida à sua margem ou além de suas 

fronteiras (FERNÁNDEZ-ARMESTO, 1997, 89). 

A tragédia de Münster arrasou os anabatistas revolucionários, mas as 

seqüelas foram pesadamente sentidas pelos anabatistas pacíficos. Muitos de seus 

membros, inclusive habilidosos líderes, como o pastor Obbe Philips, desligaram-se 

definitivamente do movimento. Coube a Menno Simons reunir os membros 

remanescentes, que se encontravam confusos e dispersos, numa igreja Anabatista 

pacifista, firme e bem estabelecida. Mesmo englobando cerca de um terço da 

população ao norte dos Países Baixos, o movimento tomou um caráter quietista e 

sectário. Os membros passaram a ser aconselhados a somente casar "dentro da fé", 

o que caracterizaria profundamente os anabatistas no futuro. O advento da poderosa 

Igreja Reformada Holandesa em 1550, eclipsou definitivamente a Igreja Anabatista. 

Somente a liderança de Menno Simons foi capaz de evitar a desagregação total do 

Anabatismo. Como isto se deu, veremos a seguir. 
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1.4. A Liderança de Menno Simons 

Menno Simons nasceu em 1496, em Witmarsum, Província da Frísia. 

Muito pouco é conhecido acerca de sua educação e de seu passado anterior à sua 

conversão ao Anabatismo. É certo, no entanto, que seus pais eram camponeses 

dedicados à pecuária leiteira, ocupação muito comum em sua terra natal. Sabemos 

também que em 1524, com a idade de 28 anos, foi ordenado padre pelo arcebispo 

de Utrecht. Sua formação acadêmica, ao que parece, foi deficiente, pois nada 

conhecia de grego e muito pouco de latim, numa época em que estas eram as 

línguas acadêmicas 

Segundo ele próprio, durante seu primeiro ano após a ordenação, 

Simons foi acometido por uma série de dúvidas relativas à doutrina da 

transubstanciação do pão e do vinho durante a Santa Ceia. Este fato é facilmente 

explicado, pois a Holanda foi, durante gerações, o lar dos sacramentários, que 

negavam os ensinamentos católicos concernentes à natureza dos elementos da 

eucaristia, ou seja, negavam a presença física de Jesus Cristo nestes elementos. 

A existência desta heresia sacramentária talvez explique também 

porque a versão luterana da Reforma Protestante teve poucos adeptos nos Países 

Baixos, enquanto a Igreja Calvinista floresceu magnificamente. De qualquer forma, 

os primitivos anabatistas holandeses emergiram de círculos sacramentários. 

Apesar de suas dúvidas, Menno Simons permaneceu fiel à Igreja 

Católica Romana até 1536, quando a abandonou para engajar-se no movimento 

anabatista. A razão que o levou a filiar-se ao movimento foi a derrota imposta aos 

anabatistas em Münster, quando o Reino Anabatista foi aniquilado pelas forças 
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imperiais. Possivelmente, seu irmão, Peter Simons, tenha sido massacrado neste 

episódio. 

Através de seu estudo metódico da Bíblia, Menno estava 

profundamente convencido, não apenas da exatidão da visão anabatista relativa aos 

sacramentos, mas inclusive de sua opinião sobre o Batismo infantil. Entretanto, suas 

convicções foram mantidas em silêncio. Apenas quando viu que líderes 

inescrupulosos haviam levado o movimento anabatista ao desmantelamento de 

Münster, ele decidiu se pronunciar publicamente a favor dele e liderá-lo. 

Sua liderança entre os anabatistas holandeses num momento crucial 

de sua história, acabou por fazer com que os anabatistas adotassem a denominação 

de menistas, e depois menonitas, em sua homenagem, e também para fugir da 

conexão existente entre o termo anabatista e o episódio de Münster (LIECHTY, 

1994,247). 

Menno assumiu a liderança da dispersa rede de comunidades 

menonitas, não somente nos Países Baixos, mas também em Flandres e no norte da 

Alemanha. Ele via seu 

"destino como separar a verdade da meia 
verdade, opor-se ao erro com ensinamentos claros, encorajar 
os mal-orientados e construir a jovem igreja enquanto era 
caçado como herege" (DYCK, 1992, 99). 

A parte mais difícil da liderança de Simons não foi a 

perseguição imposta pela Igreja Católica, nem a contenção dos fanáticos radicais 

dentro do próprio movimento. As questões mais difíceis surgiram com os grupos 

que tinham mais em comum com os menonitas. os luteranos e os calvinistas. Os 

36 



13 

menonitas estavam de acordo com eles nos principais pontos da Reforma, em 

especial na justificação pela fé e na autoridade infalível da Bíblia. Mas as 

implicações destas doutrinas eram diferentes para os menonitas, pois para eles a 

justificação pela fé significava que apenas indivíduos com idade suficiente para 

possuir uma fé convicta e tomar uma decisão por si mesmos, poderiam ser 

batizados e unicamente aqueles cuja vida mostrava os frutos da fé poderiam fazer 

parte da comunidade cristã. 

Durante toda a década de 1540, uma série de debates ocorreram entre 

luteranos, reformados e menonitas, nos quais Menno Simons tomou parte. A 

resposta a um destes debates, intitulado Uma Resposta a Gelfius Fáber foi 

publicada por Menno em 1552, em que narra sua conversão e seu trabalho de 

evangelização. Discorre também acerca da diferença entre menonitas, reformados e 

luteranos na questão do Batismo, da Santa Ceia, da disciplina na Igreja e da 

Encarnação de Cristo (DYCK, 1992,101). 

Estes debates públicos deixaram claro que os menonitas 

diferenciavam-se das igrejas estatais, apoiadas pelo Estado, em dois pontos básicos: 

a natureza da vida cristã e a natureza da Igreja. No primeiro ponto, os menonitas 

enfatizavam a importância do novo nascimento e do discipulado. Unicamente as 

pessoas que estavam arrependidas e conheciam a experiência da conversão, 

deveriam ser batizadas e recebidas na Igreja. A conversão deveria ser atestada pela 

intenção de viver como um discípulo dedicado a Cristo. As formas de expressão 

deste discipulado opcional eram o amor e o pacifismo, que não admitia a 

participação em atos de violência, guerras ou disciplina militar, pois era 

considerada contrária aos exemplos e ensinamentos de Cristo e dos apóstolos. No 

segundo ponto, a natureza da Igreja era definida como uma reunião voluntária dos 
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convertidos, completamente desvinculada do Estado. Os membros da Igreja 

deveriam ser unidos com base exclusiva na sua lealdade para com Cristo e de seu 

amor de uns para com os outros. Esta vida de discípulo os separaria do mundo. Esta 

separação do mundo era aconselhada através do estabelecimento de colônias 

isoladas, auto-suficientes, com pouco contato em relação ao mundo exterior. Tal 

isolamento passou a ser mais e mais necessário em função da perseguição 

sistemática que os menonitas sofriam. 

Regiões inóspitas e pouco habitadas foram sendo procuradas e 

colônias menonitas foram sendo estabelecidas, muitas vezes, com a aprovação dos 

soberanos destas regiões, desejosos de povoar seus territórios com camponeses 

morigerados para aumentar a riqueza de seus domínios. Várias localidades da 

Europa acolheram refugiados menonitas, concedendo-lhes liberdade de religião, 

permissão para assentamento em colônias fechadas e isenção da prestação do 

serviço militar, durante os séculos XVI e XVII. A Morávia e o Palatinado no Sacro 

Império Romano-Germânico e Galícia, Volínia, Prússia Ocidental, Prússia Oriental 

e Dantzig, domínios da Polônia, foram as regiões mais procuradas. 

Para efeito desta dissertação, somente serào analisados os grupos 

menonitas que estabeleceram-se a partir do século XVI, nas duas Prússias e em 

Dantzig. Isto se deve a que os menonitas que emigraram para o Brasil e que são 

objeto deste estudo, são descendentes diretos dos indivíduos localizados nestas 

regiões próximas ao Mar Báltico e que em séculos seguintes, foram transferidos 

para a Rússia e daí para o Brasil, entre outros países da América. Os outros grupos, 

como os Hutíerer da Morávia, os Amisch do Palatinado e da Alsácia, ainda que em 

contato direto e freqüente com os menonitas prussianos acima citados, não serão 

estudados neste trabalho, em função de que não emigraram para o Brasil. A seguir, 
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poderemos observar, de forma breve, o desenvolvimento histórico dos grupos 

menonitas na região da Prússia Ocidental. 

1.5. Os menonitas na Prússia Ocidental 

No século XVI, o delta do Rio Vístula era uma região pantanosa e 

pouco habitada. Sua condição inóspita obstaculizava o surgimento de cidades. 

Dantzig, Konigsberg, Elbing, Thorn e Bromberg eram as mais importantes. Apesar 

de a maior parte da população ser composta por alemães, originários da colonização 

feita nos séculos XIII e XIV pela Ordem Teutônica e pela Liga Hanseática, o 

soberano local era o rei eletivo polonês. Na região, viviam ainda, grandes minorias 

de caxúbios (descendentes de borussos nativos, mesclados com poloneses e 

alemães), lituanos e poloneses Estas minorias constituíam o campesinato 

submetido a poderosos barões territoriais alemães, proprietários de vastos 

latifúndios. 

As poucas, mas ricas cidades hanseáticas, viviam do comércio de 

cereais, âmbar, peles, madeira e mel. Seus principais parceiros comerciais eram as 

companhias comerciais holandesas, que praticamente detinham o monopólio deste 

comércio. Vinham com suas urcas carregadas de tecidos flandrinos, queijos e outros 

artigos industriais e voltavam com as matérias-primas acima mencionadas. 

Possivelmente em 1539, um destes barcos na viagem de retomo à 

Holanda, levou a notícia de que o duque Albrecht da Prússia, adepto do 

Luteranismo, e seu suserano, o rei Sigismundo da Polônia, estavam colocando à 
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disposição grande quantidade de terras a camponeses e artesãos protestantes que 

quisessem fixar residência e trabalhar numa terra onde vigorava a tolerância 

religiosa, poderiam deslocar-se para aquela região. Como resultado desta 

propaganda, logo viriam barcos holandeses trazendo os primeiros menonitas de 

Flandres, que fugiam da Inquisição espanhola. Foram seguidos por camponeses da 

Frísia e trabalhadores urbanos das cidades da Westfália, quase todos menonitas 

fugitivos ainda de Münster. Uma terceira onda, menor, vinda do sul, trazia 

menonitas da Morávia, Áustria, Baviera e Suíça (PENNER, 1995, 71). 

As congregações menonitas foram rapidamente estabelecidas e a 

Igreja floresceu. Estreitos laços eram mantidos com as comunidades-mães nos 

Países Baixos. O próprio Menno Simons visitou a comunidade estabelecida em 

Dantzig em 1549. Dirk Philips, discípulo de Menno, fixou residência em 

Schottland, um subúrbio de Dantzig em 1561 Novas congregações foram 

estabelecidas em Elbing, Ellerwald, Fürstenwerder, Ladekopp, Heubuden e em 

outras localidades mais distantes como Konigsberg. 

Com o tempo, os menonitas foram dirigindo-se mais e mais para as 

comunidades rurais nos arredores das cidades maiores, pois lá estavam menos 

sujeitos às opressões impostas pelos líderes da Igreja Evangélica Luterana local, que 

dominavam a vida religiosa, especialmente nestes centros urbanos (DYCK, 1992, 

115). 

Esta reclusão voluntária dos menonitas dará características muito 

próprias ao grupo. Mesmo vivendo não muito longe dos centros mais habitados, o 

contato diário se dava quase que exclusivamente com elementos do próprio grupo 

menonita. Tanto que a própria língua do grupo, o holandês, só começaria a ser 
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substituída1* pelo alemão em 1757, 218 anos após a vinda dos primeiros menonitas 

holandeses para a Prússia Ocidental (PENNER, 1987,47). 

Semelhantemente, a prática do casamento endogâmico era reforçada 

não só pelos Älteste (presbíteros), como também, pela própria doutrina menonita, 

que ordenava o casamento com elementos da comunidade, o que resultou em uma 

homogenização étnica do grupo. 

Aliado a isto, após as partilhas da Polônia, quando a Prússia 

Ocidental passou a figurar de fato como domínio da coroa prussiana, houve a 

aprovação de leis que regulamentavam os casamentos inter-confessionais, ficando 

determinado que em uniões de súditos menonitas com luteranos ou menonitas com 

católicos, as crianças delas nascidas deveriam ser educadas na religião dos não-

menonitas, uma medida claramente coercitiva com relação aos menonitas, pois 

estes dispunham ainda do privilégio de isenção do serviço militar (PENNER, 1987, 

26). Estas leis incentivaram os menonitas a procurarem ainda mais a própria 

comunidade no momento da escolha de esposos, tendo em vista que os filhos de 

uniões mistas não estavam incluídos no privilégio de isenção do serviço militar. 

Somente os filhos de pai e mãe menonitas detinham este direito. Da mesma forma, 

não havia reconhecimento por parte do Estado de conversões. Isto é, se o indivíduo 

não fosse menonita de sangue, com pai e mãe menonitas, não era reconhecido como 

tal pelo Estado prussiano. Por outro lado, podemos supor que se o governo 

prussiano chegou a ser obrigado a promulgar leis que praticamente proibiam os 

casamentos inter-confessionais, estes deveriam acontecer em larga escala e o direito 

a não prestar serviço militar, largamente usufruído. 

13 Observar anexo 9. 
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A taxa de crescimento demográfico entre os menonitas durante sua 
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permanência na Prússia Ocidental foi bastante grande. Segundo o censo de 1783, 

havia 2.240 famílias com um total de 10.490 pessoas na Prússia Ocidental, sem 

contar Dantzig e a Prússia Oriental. Quatro anos mais tarde, o censo na mesma 

província indica a existência de 2.894 famílias, com um total de 13.573 pessoas, o 

que demonstra um crescimento anual muito grande (PENNER, 1987, 31). Este 

grande incremento anual certamente gerou uma ansiedade em relação à conquista 

de novas terras para acomodar esta crescente população. 

Além disso, a perseguição continuava principalmente nos centros 

urbanos, em Dantzig em particular, onde continuaram a receber pesadas críticas dos 

pastores luteranos e das autoridades municipais. 

Apesar de alguma tolerância recebida durante o século XVIII, 

parecia eminente uma saída da Prússia, principalmente após a morte do rei-fílósofo 

Frederico II em 1786, que aceitava seu ponto de vista com relação à exclusão do 

serviço militar e perante o qual os menonitas eram vistos com grande deferência, 

além de considerados peças importantes no trabalho de modernizar os domínios dos 

Hohenzollern. Tanto que na cidade de Krefeld, nos domínios prussianos junto ao 

Reno, os menonitas se destacaram em atividades urbanas, como a fabrição de 

tecidos finos. Mais tarde, o príncipe de Wied, arregimentou especialistas menonitas 

para a construção da nova capital de seu principado, em função da excelente 

reputação destes trabalhadores. 

14 Os presbíteros menonitas eram obrigados a entregar anualmente um relatório sobre o número de 
nascimentos, casamentos e batismos ocorridos em sua comunidade. Isto se fazia necessário para a 
contabilização dos rapazes menonitas que não prestariam serviço militar à Forças Armadas prussianas 
Estes recenseamentos anuais, devido a sua precisão, tornaram-se uma fonte preciosa para os 
historiadores demográficos e da História da Família 
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Para os sucessores de Frederico, foi tornando-se cada vez mais difícil 

compreender porque os menonitas deveriam possuir o privilégio da isenção, 

enquanto outros, nas mesmas condições que eles, teriam de fazê-lo. 

A situação dos menonitas foi se complicando cada vez mais, 

especialmente após 1786, quando a Prússia iniciou os preparativos militares 

necessários devido às inquietações sociais que começavam a sacudir a Europa e que 

posteriormente eclodiriam de forma dramática na Revolução Francesa e nas 

Guerras Napoleónicas. Estas últimas seriam duramente sentidas pela Prússia. 

O governo prussiano necessitava urgentemente ampliar o quadro de 

regimentos de soldados para fazer frente aos eventos militares que já eram possíveis 

de se prever. Conseqüentemente, o governo de Berlim não estava disposto a aceitar 

qualquer isenção ao serviço militar, por qualquer razão que fosse. Desta forma, os 

menonitas foram diretamente afetados pelas medidas de convocação para o 

alistamento militar. 

Os menonitas argumentavam que não queriam ver seus filhos 

pecando ao portar armas e matando seus semelhantes Os governantes contra-

argumentavam dizendo que não seria justo que outros súditos prussianos fossem 

obrigados a portar armas, matar ou morrer para a segurança do Estado e do povo 

prussiano, do qual os menonitas, afinal, faziam parte. Para os governantes, a postura 

dos menonitas denotava hipocrisia, pois ao mesmo tempo em que se recusavam a 

defender a pátria no Exército, não se recusavam a usufruir da paz que o Exército 

trazia também para eles. Não portavam armas, não matavam, mas deixavam que 

outros morressem em seu lugar para prosperarem em paz. 

Mesmo com tantas pressões, os menonitas não foram 

compulsoriamente obrigados a prestar o serviço militar. A solução encontrada foi 
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que eles deveriam sustentar determinadas escolas de cadetes, através do pagamento 

de impostos, para que a isenção lhes fosse confirmada Fstes tributos eraw baseados 

na propriedade da terra e normalmente exorbitantes, fazendo com que quase não 

existisse excedente de capital para a aquisição de novas terras para as jovens 

gerações menonitas. 

Mesmo com a posterior aceitação de um serviço militar alternativo 

(trabalho como sanitaristas e em funções burocráticas), a situação pouco se alterou, 

pois logo o governo prussiano proibiu a venda de terras para súditos menonitas. 

Levando-se em conta o exposto, percebemos que lentamente os 

menonitas foram sendo preparados a encarar a hipótese de, após quase 250 anos 

fixados na Prússia Ocidental, que era chegada a hora de migrar para outra região 

que oferecesse as possibilidades necessárias para o desenvolvimento de suas 

colônias fechadas: disponibilidade de amplos territórios, privilégio de exclusão ao 

serviço militar, independência administrativa, instituição de um sistema 

educacional autônomo e completa liberdade religiosa. 

Fica claro, no entanto, que em sua permanência na Prússia Ocidental, 

os menonitas solidificaram a formação de sua identidade como grupo religioso e 

étnico, adotando o Hochdeutsch como língua pública do grupo, sem excluir o 

Plattdeutsch da esfera privada e construindo um sistema educacional capaz de 

perpetuar o ideal da comunidade menonita entre as gerações vindouras. Com isto, 

eles conseguiram rapidamente formar colônias autônomas na Rússia, como veremos 

a seguir. 
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1.6. Os Menonitas na Rússia 

A história dos menonitas na Rússia se inicia em 1763, quando a 

imperatriz Catarina II publica seu edito convidando alemães de todas as confissões 

a se estabelecer em territórios recém conquistados dos turcos, em regiões próximas 

ao Mar Negro. 

Catarina II, na verdade, Sophie von Anhalt-Zerbst, princesa alemã 

casada com Pedro IIÍ, sucedeu-o no trono russo em 1762. Sendo partidária do 

Iluminismo, desejava incentivar a modernização e o desenvolvimento da Rússia. 

Para tal, procurou atrair imigrantes de países mais avançados, para desenvolver a 

agricultura, o comércio, a indústria e a educação e diminuindo assim, a influência 

que os latifundiários conservadores e a Igreja Ortodoxa tinham sobre a Rússia, 

além de aumentar seu próprio poder pessoal. 

Nos dez anos posteriores ao seu edito de convocação, mais de 100 

colônias foram estabelecidas por alemães luteranos e católicos nas estepes da 

Ucrânia, na Criméia, nas margens do Mar de Azov, na Transcaucásia e no vale do 

Rio Volga. Entre estes primeiros imigrantes não havia menonitas. 

Estes chegarão somente em 1788. Até então, eles estavam 

suportando bem as pressões que existiam na Prússia. Mas após o início das medidas 

governamentais contra a isenção do serviço militar e a proibição da aquisição de 

terras pelos menonitas, a situação tornou-se insustentável. 

Quando em 1786, chega o representante russo, barão Georg von 

Trappe, os menonitas o recebem cordialmente e ficam entusiasmados com as 

possibilidades de colonização em território russo por ele descritas. Trappe sugere a 
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eles que, antes de tomar qualquer decisão, escolham dois representantes da mais 

extrema confiança e os mandem para a Rússia afim de inspecionar as terras em 

questão. São escolhidos Jakob Hoeppner e Johann Bartsch para fazer a vistoria, que 

partem no final de 1786, retornando um ano depois. O relatório apresentado por 

eles mostrava-se bastante favorável quanto às terras oferecidas e ao acordo 

previamente acertado com as autoridades em São Petersburgo. 

A proclamação de privilégios acordada com os russos em 1788, não 

diferia muito das regalias dadas a outros imigrantes anteriormente. A política de 

colonização russa naquele tempo tinha como objetivo uma total separação de todos 

os imigrantes estrangeiros da população nativa, o que significava, neste caso, um 

alto grau de autonomia para as colônias, que eram quase que independentes do 

Estado russo em um grande número de assuntos, principalmente nos que os 

menonitas mais desejavam. 

Este padrão lhes agradou muito, pois almejavam o direito de 

controlar seus próprios assuntos religiosos, educacionais e cívicos, conforme 

estavam acostumados a fazê-lo na Prússia Ocidental. Entre os privilégios, estava a 

garantia de completa liberdade religiosa e isenção do serviço militar em definitivo 

(DYCK, 1992,154). 

Em fevereiro de 1788, as primeiras 4 famílias de Dantzig puseram-

se, de barco, a caminho de Riga, o portão de entrada da Rússia. Os primeiros 

menonitas da Prússia Ocidental partiram em julho de 1788, dirigindo-se em 

carruagens para Riga, via Konigsberg e Mitau. De lá, seguiram para Dubrowna, na 

Bielorússia, onde se encontraram com o primeiro grupo. Em função do reinício das 

hostilidades da guerra entre Rússia e Turquia, eles tiveram que passar o inverno 
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num acampamento menonita perto de Dubrowna, que não parava mais de receber 

imigrantes. 

Em abril de 1789, um grupo de famílias resolveu levantar 

acampamento e, aproveitando o final do inverno, colocou-se a caminho das glebas a 

ele destinadas. Logo após, o restante dos imigrantes também o fez. Ao chegarem no 

lugar demarcado, foi-lhes aconselhado que se estabelecessem do lado leste do Rio 

Dnieper. Um administrador russo foi nomeado para auxiliá-los nos primeiros e 

difíceis momentos. 

A nova colônia, que era composta por cerca de 400 famílias, foi 

estabelecida nas margens do Rio Chortitza, um afluente do Dnieper. Em função da 

localização, esta primeira colônia menonita na Rússia levou o nome de Chortitza. 

Os primeiros tempos foram muito difíceis e muitos colonos 

chegaram a pensar em voltar para a Prússia Ocidental. Doenças e epidemias 

causaram grandes perdas humanas, principalmente entre as crianças. Grandes 

períodos de chuva impediam o plantio e longos invernos não deixavam o trigo 

amadurecer. O governo russo começava a falhar em suas promessas de auxílio 

financeiro durante os primeiros anos de colonização. A maior parte do povo era 

muito pobre e não tinha dinheiro nem para comprar um par de sapatos para ir ao 

culto no domingo. 

Entretanto, muitos dos problemas que tinham eram decorrentes da 

falta de união entre eles próprios. As instalações para a administração das colônias 

e para o funcionamento das escolas eram totalmente inadequadas. As escolas, 

consideradas exemplares na Prússia, eram agora enunciadas como ridículas e 
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primitivas'". Na maioria da aldeias, a escola era também utilizada como lugar de 

culto aos domingos. Como em quase todos os assuntos, o governo russo não 

interferia, neste momento, no sistema escolar menonita, deixando que o curriculo 

fosse todo dado em língua alemã. 

Para facilitar a administração, as colônias foram divididas em aldeias 

e estas elegiam um Schulze (representante local) para os assuntos locais e um 

überschulze (administrator geral), que era a autoridade máxima em cada colônia. 

As colônias eram independentes entre si, tal qual pequenos Estados. 

Através do Oberschulze, as colônias se reportavam a uma autoridade 

russa especial, sediada em Odessa, que tinha como função administrar as relações 

das colônias estrangeiras em território russo, com o governo imperial, sediado em 

São Petersburgo. Isto significa que os governadores das províncias russas, onde se 

localizavam as colônias estrangeiras, não tinham poder sobre elas. 

Apesar dos problemas decorrentes do assentamento de Chortitza, um 

fluxo quase constante de menonitas estabeleceu-se entre a Prússia Ocidental e a 

Ucrânia. As restrições econômicas e religiosas em ascendência na Prússia e as 

notícias advindas de Chortitza não eram suficientemente desencorajadoras para 

impedir que outros menonitas emigrassem para a Rússia. 

O presbítero Cornélius Warkentin de Rosenort, Prússia Ocidental, 

havia visitado Chortitza em 1798 e verificado que haviam terras férteis disponíveis 

cerca de 160 Km a sudeste da primeira colônia, na estepe ucraniana junto ao Mar de 

15 O sistema educacional do menonitas na Prússia era considerado pelo próprio governo como 
exemplar. Entretanto, na Rússia, talvez por falta de recursos financeiros ou por influência das alas 
mais conservadoras dentro da Igreja Menonita, voltou-se a adotar o método de alfabetização baseado 
exclusivamente na leitura da Bíblia e do Catecismo, o que reduzia o universo de informações a que as 
crianças tinham acesso, o que conseqüentemente dava um nível baixo ao padrão de ensino destas 
escolas. 
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Azov. Conhecendo esta possibilidade, organizou-se uma nova expedição 

colonizadora, que deixou a Prússia em 1803 e estabeleceu uma nova colônia que 

levou o nome de Molotschna, em referência ao rio em cujo vale ela se situava. 

Este novo projeto não teve as dificuldades que a colonização de 

Chortitza apresentou, talvez em função da assistência que os menonitas pioneiros de 

Chortitza, mais experientes e conhecedores da região, deram aos recém-chegados. 

Em 1806, já estavam estabelecidas 365 famílias em Molotschna, impulsionando o 

desenvolvimento econômico, que acabaria por torná-la a mais próspera e a maior 

das colônias menonitas da Rússia. Tanto que em 1836, exatos 33 anos após sua 

fundação, ela já dispunha de 46 aldeias habitadas por cerca de 10.000 menonitas. 

Os nomes das aldeias se reportavam aos lares deixados na Prússia Ocidental: 

Rosenort, Neukirch, Pordenau, Ladekopp, Rudnervveise. As duas maiores aldeias. 

Halbstadt e Gnadenfeld concentravam a administração, as melhores escolas, os 

hospitais, os pastores e os professores (PENNER, 1987, 35 e 36). 

Em função da sangria constante de seus súditos (de 1788 até 1806 

haviam emigrado cerca de 800 famílias menonitas num total de quase 10.000 

pessoas), o governo prussiano começou a se alarmar, pois estava perdendo 

fazendeiros altamente especializados no cultivo de cereais, na pecuária leiteira e 

produção de laticínios. Para tentar estancar o fluxo, os impostos sobre a terra foram 

diminuídos e as restrições quanto à sua compra por súditos menonitas, retirados. 

Além disso, o fazendeiro menonita que vendesse sua fazenda para emigrar, deveria 

pagar uma taxa de 10 por cento sobre o valor da propriedade vendida. Estas 

Da mesma forma, consta que os professores eram muito ma! preparados e mal pagos, tendo que se 
ocupar com outras atividades para complementar sua renda (DYCK, 1992, 150) 
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medidas, assim como as iniciativas de Napoleão Bonaparte16, ajudaram a diminuir a 

saída de menonitas para a Ucrânia, sem, no entanto esgotá-la (DYCK, 1992,158 e 

159). 

Ainda com menonitas vindos diretamente da Prússia Ocidental, 

foram fundadas duas colônias na Rússia: Am Trakt em 1853 e Alexandertal em 

1859. A primeira estava situada nas imediações do Rio Volga, perto da cidade de 

Samara, recebendo seu nome, Am Trakt, em função de sua localização junto a uma 

estrada utilizada para transportar sal, chamada Salztrakt. 

Os privilégios que os imigrantes chegados a Am Trakt receberam, 

foram bem menos vantajosos que os concedidos aos menonitas de Chortitza e 

Molotschna. Esta redução, possivelmente, foi ocasionada pelo nascente pan-

eslavismo russo, que via com desconfiança as colônias estrangeiras na Rússia. 

Antes de sair da Prússia, eles tiveram que fazer um depósito na embaixada russa em 

Berlim, correspondente às despesas que o govemo imperial russo teria com seu 

transporte e instalação em Am Trakt. Semelhantemente, a exclusão ao serviço 

militar obrigatório se restringiria a apenas 20 anos. Mas mesmo levando em conta 

tais desvantagens, em 1872, Am Trakt já tinha 197 famílias instaladas e a economia 

continuava prosperando. 

Alexandertal foi a última colônia estabelecida por menonitas 

originários da Prússia e também a menor de todas as quatro. Estava localizada no 

vale do Volga, não muito afastada de Am Trakt. Seu nome foi dado em homenagem 

ao imperador Alexandre II, que mostrou-se bastante favorável à imigração 

menonita. No entanto, os privilégios concedidos foram bem menores do que os 

16 A expansão do Império Napoleónico obrigou os prussianos a procurar novas formas de organizar a 
defesa do pais. Para tal, começaram a se organizar milícias de atiradores, nas quais a população era 
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esperados. Os colonizadores tinham que comprar suas terras eles próprios e a 

isenção ao serviço militar nem chegou a ser confirmada para os colonos de 

Alexandertal. 

Estas duas últimas colônias tiveram ainda uma série de problemas 

relacionados com o comércio de sua produção agrícola e o surgimento de um cisma 

dentro da Igreja Menonita, que daria origem à Igreja dos Irmãos Menonitas, de 

inspiração pietista. Estes problemas quase levaram à dissolução das colônias, que só 

não desapareceram graças a uma firme direção estabelecida por volta de 1880, 

Com a fundação de Am Trakt e de Alexandertal, praticamente cessou 

a imigração de menonitas para a Rússia. Talvez a principal razão tenha sido a perda 

do direito de isenção do serviço militar obrigatório e que causou o primeiro fluxo de 

saída de menonitas da Rússia para os Estados Unidos, Canadá e Brasil17, iniciado 

em 1873. Mas note-se que os direitos retirados das colônias estrangeiras não 

estavam restritos ao serviço militar. A isenção de impostos e a quase independência 

das colônias estavam sendo retiradas por um governo russo cada vez mais 

nacionalista e cioso de seu poder. É possível que a retirada dos privilégios 

econômicos também tenha influenciado a decisão para a emigração, tomada por um 

terço dos menonitas da Rússia. 

Mas mesmo com esta perda de regalias, a situação dos menonitas na 

Rússia parece haver sido invejável. De fato, ao mesmo tempo que 18.000 menonitas 

secretamente exercitada nas lides militares, pois o exército prussiano havia sido incorporado ao 
francês. 
17 Em 1874, foi estabelecida uma série de colônias de teuto-russos na região dos Campos Gerais, 
perto de Ponta Grossa, na então Província do Paraná. Entre este grupo, segundo Friedrich Wilhelm 
Brepohl (1927, 12), havia menonitas, que não formaram nenhuma colônia isolada. O principal grupo 
de menonitas saído da Rússia em função das leis nacionalizadoras se dirigiu para a Provinda de 
Manitoba, no Canadá e era composto por elementos pertencentes à Igreja dos Irmãos Menonitas, 
cismática e de influência pietista. Somos levados a crer que o cisma tenha contribuído para a saída 
especialmente dos últimos, uma vez que os membros da Igreja Menonita liberal, permaneceram na 
Rússia. 
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saíam da Rússia para a América, outros 3.000, remanescentes da Prússia Ocidental, 

pediam autorização ao governo russo para imigrar, abrindo mão de qualquer 

privilégio, inclusive a isenção do serviço militar. 

Para os menonitas na Rússia, como para os outros grupos de 

colonizadores alemães, os duros anos iniciais deram lugar a uma grande 

prosperidade.O desenvolvimento dos portos do Mar Negro, aliado ao fertilíssimo 

solo russo, fez com que as colônias estrangeiras, em especial as dos menonitas, se 

tornassem grandes produtores de cereais, que eram exportados em grande 

quantidade para a Europa Ocidental. 

Com a prosperidade econômica, a educação, a religião e a cultura 

passaram a receber maior atenção e surgiram líderes melhor preparados que 

pudessem desenvolver melhor estas áreas. Já em 1818, havia sido fundada uma 

Associação para Educação Cristã, liderada por Johann Comies, que iria com o 

tempo controlar todas as atividades educacionais nas colônias menonitas na Rússia. 

Através dela, foi feita uma grande reforma curricular, que objetivava uma melhor 

formação dos professores e o estabelecimento de um sistema educacional exemplar 

e homogêneo, para todas as colônias de menonitas na Rússia (DYCK, 1992, 160 e 

161). 

O rápido crescimento demográfico dos menonitas levou à uma 

procura crescente de terras. Os 10.000 colonos existentes em 1800 se tornaram 

34.500 em 1859. As terras, no entanto, não acompanharam este crescimento. Além 

disso, para evitar excessiva fragmentação das terras produtivas ocasionada por 

heranças, o governo russo determinava que a unidade camponesa básica fosse de 

176 hectares, não podendo ser dividida por qualquer razão. 
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O resultado desta situação foi que muitas famílias logo ficaram sem 

terras e seus membros, cidadãos de classe inferior nas comunidades menonitas se 

voltaram para a agricultura. Estas famílias acabaram por receber um pequeno 

terreno para o cultivo de subsistência nos arredores das aldeias e passaram a ser 

18 chamados pejorativamente de Anwohner . Os ricos latifundiários, conhecidos 

19 

como Landwirte , donos de grandes extensões de terras, eram os únicos que 

tinham o direito de voto nas eleições, pois este direito estava ligado à propriedade 

da terra. Assim, os Anwohner tinham que pagar impostos, mas não podiam votar 

porque não eram proprietários. Em 1835, a situação chegou a tal ponto que, em 

Molotschna para 1.384 proprietários, haviam 2.356 trabalhadores sem terras. 

Para solucionar o problema e evitar a desintegração das colônias 

menonitas da Rússia, os líderes de Chortitza e de Molotschna, as duas maiores e 

mais ricas colônias, iniciaram um vigoroso programa para juntar fundos para a 

compra de grandes propriedades em outras áreas da Rússia. Nestas áreas, deveriam 

ser estabelecidas as chamadas colônias filhas, destinadas aos sem-terras. A eles, 

seria dado um prazo de 10 anos para o pagamento das terras. O pagamento seria 

depositado num fundo especial, destinado à compra de mais terras no futuro. 

A primeira colônia filha foi estabelecida em 1835, sendo 

denominada Bergthal. Nos anos subseqüentes, mais de 45 colônias haviam sido 

fundadas por toda a Rússia, culminando nas gigantescas colônias de Slawgorod e de 

Barnaul, fundadas em 1908, no Planalto de Altai, perto do Lago Baikal e que 

dispunham de 135.000 hectares de terra cultivável. 

18 O que vive às margens, tradução livre do autor 
19 Literalmente agricultor, tradução livre do autor 
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O ápice do progresso comunitário dos menonitas na Rússia ocorreu 

entre 1850 e 1917. Graças ao sistema de colônias filhas, o ritmo de crescimento 

econômico acompanhou o crescimento populacional entre os menonitas. Em 1920, 

havia 120.000 menonitas na Rússia, sendo que 75.000 viviam na Ucrânia, 45.000 na 

Sibéria e o restante estava disperso pelas mais diversas províncias do país. 

Enquanto os menonitas enriqueciam, o governo russo iniciava um 

ambicioso programa de nacionalização, o que iria atingi-los profundamente. Como 

resultado, os limites territoriais das colônias foram alterados. O conceito de colônia 

fechada desapareceu e os menonitas passaram a se sentir uma minoria étnica, de 

fato, já que agora tinham contato direto com a população russa. Toda a 

documentação oficial das colônias, que antes era feita em alemão, passou a ser feita 

em língua russa, obrigatoriamente. 

Porém, a maior ameaça ao modo de vida menonita estava no fato da 

língua russa tornar-se obrigatória em todas as escolas e que professores russos 

seriam enviados a lugares onde os menonitas fossem considerados incompetentes. 

Em 1891, por determinação imperial, toda a educação, nos limites do Império 

Russo, deveria ser dada exclusivamente em língua russa. O alemão poderia 

continuar a ser ensinado, mas como língua estrangeira. 

A partir desses acontecimentos, possivelmente, os menonitas 

passaram a ver a língua e a cultura alemãs como parte essencial de sua fé . A 

maioria deles havia aprendido a identificar-se completamente com suas 

comunidades fechadas e independentes. Esta era sua "nação". E a língua desta 

nação era a alemã e não a russa. As mudanças que estavam acontecendo 

ameaçavam lançar os menonitas no oceano russo e assim assimilá-los. Para eles, 

seria o fim de sua fé . O alemão era a língua sagrada dos menonitas, assim como o 



hebraico a dos judeus. Existiam menonitas que não viam as coisas por este ângulo, 

mas esses eram muito poucos. 

Com a Primeira Guerra Mundial, aumentou o envolvimento dos 

menonitas com a sociedade russa. Seus hospitais e lazaretos atendiam a muitos que 

não eram menonitas. As relações comerciais foram aprofundando o relacionamento 

entre eles e os russos. Grande número de russos era empregado em fazendas, 

fábricas e residências menonitas. 

Este relacionamento não foi suficiente para transpor as diferenças 

sociais, culturais e econômicas existentes. Os menonitas muitas vezes se portavam 

de forma arrogante e superior, comportamento próprio de uma minoria em 

ascensão20, o que causava péssima impressão aos russos. Estas atitudes, unidas à 

sua prosperidade, num país onde reinava a miséria, levaram as colônias a terem 

sérias dificuldades com o advento da Revolução Russa de 1917. 

Eles eram suspeitos de colaboração com a Alemanha durante a 

Guerra, em função de serem considerados etnicamente alemães e falarem alemão. 

Por serem ricos fazendeiros e comerciantes, eram considerados inimigos da 

Revolução. Com a guerra civil entre os Exércitos Vermelho e Branco, suas 

propriedades foram devastadas. Logo depois, vieram grupos de salteadores armados 

roubando tudo que podiam e matando e queimando o que restava. 

Em 1923, grande número de menonitas iniciou um fluxo migratório 

para o Canadá, auxiliado pelo grupo lá estabelecido a partir de 1874. Os que 

optaram em permanecer, iniciaram a difícil tarefa de reconstruir suas comunidades. 

20 Cf. ARENDT, 1994. A autora não trata do caso dos menonitas, mas sim dos africânderes na Africa 
do Sul. No entanto, podemos fazer uma comparação entre os dois casos, pois para os africânderes, a 
língua holandesa, ou mais propriamente o afrikaans, e a religião calvinista fazem parte do seu ideário 
étnico, assim como o alemão e a religião anabatista para os menonitas. Além disso convém ressaltar 
mais uma vez a condição minoritária de ambos os grupos em seu meio ambiente. 
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Uma organização representativa foi estabelecida em Moscou, para servir de 

mediadora entre eles e o governo revolucionário russo e defender os interesses dos 

que ficaram (DYCK, 1992, 172). 

O ano de 1928 marcou o início do fim das comunidades menonitas 

da Rússia soviética, e a saída em massa de seus membros para o Canadá, Paraguai e 

Brasil. A gota dágua, após todos os sobressaltos, foi o Primeiro Plano Qüinqüenal 

de Stalin. Com ele, sua maior riqueza, a terra, foi compulsoriamente confiscada e 

coletivizada. Numa tentativa de fuga, 13.000 menonitas, junto com outros alemães, 

rumaram para Moscou, onde se estabeleceram em casas de campo ao redor da 

cidade e aguardaram permissão para deixar a União Soviética. 

Após difíceis negociações, o governo alemão, que havia tomado a 

frente nas negociações para defender os seus residentes na Rússia, conseguiu um 

salvo-conduto para 5.677 dos 13.000 menonitas refugiados em Moscou. Os que 

sobraram, foram deportados para o interior do país. 

Os que conseguiram passar para a Alemanha aguardariam algum 

tempo ainda num campo de refugiados em Mölln, perto de Hamburgo. As 

negociações com os países receptores ainda nâo tinham sido concluídas. O Brasil se 

prontificou a recebê-los, mas não concedeu a isenção do serviço militar. O 

Paraguai, outro país de destino, concede lhes esta isenção. O Canadá, 

repentinamente, decidiu não receber ninguém. Em função disto, a maioria dos 

menonitas optou pelo Paraguai. 

Eram cerca de 1.300 os que optaram pelo Brasil. Como este grupo se 

definiu pelo Brasil, a forma de assentamento dos colonos e seus primeiros contatos 

com o meio ambiente e a sociedade brasileiros, poderão ser apreciados a seguir. 
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Capítulo 2 

Os Menonitas no Brasil 

2.1. Em Busca de um Porto Seguro 

Indubitavelmente, o objetivo de quase todos os cerca de 6.000 

menonitas, saídos em 1929 da União Soviética, era sua transferência para o Canadá, 

para junto de seus irmãos de fé, na Província de Manitoba. 

O Canadá havia se tornado um grande centro menonita, desde a 

grande imigração de 1874, já citada, quando mais de 7.000 menonitas vieram da 

Rússia e se instalaram nas pradarias das províncias centrais canadenses, onde 

tiveram a oportunidade de reproduzir seu modo de vida, de forma semelhante ao 

que haviam experimentado nas estepes do sul da Ucrânia. Esta, porém, não fora a 

primeira vez que menonitas se estabeleceram no Canadá Durante a Guerra de 

Independência dos Estados Unidos, um grupo de arnish da Pensilvânia, leais à 

Coroa britânica, estabeleceu-se no sul da Província de Ontário, fundando uma 

colônia nas proximidades de Waterloo. 

Também no período de 1923-1926, quando um grande grupo de 

menonitas saiu da Rússia, não havia entre eles quem não tivesse o Canadá como 

objetivo final. 

Paradoxalmente, outro grupo de menonitas deixava o Canadá, com 

destino ao Estado de Chihuahua, no México e ao Chaco, no Paraguai, em função de 

sua discordância da regulamentação escolar, colocada em prática pelos governos 
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provinciais no Canadá e que estabelecia a língua inglesa como obrigatória para toda 

rede escolar no país (PENNER, 1995, 187). Ora, sabemos que a língua alemã era 

essencial para o sistema escolar menonita. E que, por sua vez, a escola era 

imprescindível para a manutenção e perpetuação de seu modo de vida. 

Assim, para fugir da imposição de adotar a língua inglesa, é que 

esses menonitas dissidentes deixaram suas fazendas e rumaram para o México e 

para o Paraguai, países que lhes ofereciam a isenção do serviço militar, liberdade 

religiosa total e permissão para a administração autônoma das colônias e das 

escolas. 

Vale destacar aqui, que as razões que os levaram a emigrar variam de 

acordo com o lugar e o tempo. Se a razão de emigrar da Prússia para a Rússia no 

século XVIII foi a isenção do serviço militar, uma característica da religião, o 

motivo da saída deles do Canadá para o México em 1919, foi a questão da 

repressão à escola menonita. Com isto queremos reforçar a idéia de que as 

fronteiras da sociedade menonita se alteram de acordo com o momento histórico, 

com o espaço e com a situação especifica. Características como a língua, a origem 

étnica, a religião, a organização social, o sistema administrativo, a propriedade da 

terra têm seu valor e importância determinados em função do momento vivido. Isto 

ocorre porque estas características são os marcos fronteiriços que delimitam o 

território menonita, inserido em uma sociedade hospedeira. Eles irão ressaltar 

sempre as características que os diferenciam da comunidade na qual estão 

fisicamente localizados. Assim, é de se esperar que os menonitas da Alemanha 

utilizem a religião para se diferenciar da sociedade receptora. De forma semelhante, 

na Rússia, a característica que foi privilegiada foi a origem étnica, diferente da do 

grupo receptor russo. 



59 

No caso canadense houve resistência em aceitar o currículo escolar 

imposto pelo governo provincial de Manitoba, pela recusa em adotar a língua 

inglesa em suas escolas particulares e a busca da liberação do serviço militar. Entre 

outros problemas, o governo canadense começou a se mostrar mais restritivo em 

relação a eles. Continuaria a aceitá-los, mas desde que preenchessem uma série de 

quesitos, doentes, inválidos e idosos não seriam aceitos, além da exigência de 

pagamento antecipado pelo transporte e parcial pelas terras. 

Assim, quando em janeiro de 1930, do primeiro grupo de famílias 

candidatas à imigração, das 49 examinadas, apenas 5 foram selecionadas. Apesar 

deste rigor por parte das autoridades canadenses, 1.344 pessoas foram selecionadas 

para emigrar para o Canadá (KLASSEN, 1995, 49). De qualquer forma, isto 

significaria que o governo alemão, responsável pelos refugiados, teria que procurar 

outros países que estariam dispostos a receber os menonitas não aprovados na 

triagem feita pelos canadenses. 

A Alemanha, em 1930, em função da grave situação econômica em 

que se encontrava, mostrava-se bastante indisposta em assumir a responsabilidade 

pelos milhões de descendentes de alemães, entre eles os menonitas, que residiam na 

Europa Oriental e que agora, em função do regime stalinista, ameaçavam fugir em 

massa da União Soviética, apavorados com a possibilidade reinante de deportação 

para o Ártico ou mesmo o temor de um genocídio que poderia ser perpetrado contra 

eles. 

Esta postura do governo alemão, por um lado, era duramente 

criticada por grupos internos, ligados à Igrejas Luterana e Católica e aos grupos 

nacionalistas, que acusavam-no de omissão frente às necessidades de socorro dos 

irmãos de sangue. Por outro lado, grupos de comunistas alemães exigiam que 
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Berlim não desse apoio aos refugiados, pois eles eram uma propaganda negativa 

para a causa do "paraíso soviético", sem contar a massa de alemães desempregados, 

inválidos e famintos que a Primeira Guerra Mundial e a Crise de 1929 haviam 

deixado na Alemanha e que também precisavam de apoio do governo. 

Podemos imaginar que o governo de Berlim buscava resolver 

rapidamente o problema dos refugiados e, de preferência, ver-se livre deles, 

encaminhando-os para algum país de ultramar que pudesse recebê-los. 

Encabeçando a negociação, estavam o embaixador Otto Auhagen e o presidente 

Paul von Hindenburg, que se mostravam muito simpáticos à causa dos repatriados e 

desejavam de fato, instalá-los na própria Alemanha, mas pouco poder real tinham, 

pois dependiam da aprovação parlamentar de um Reichstag majoritariamente 

social-democrata e comunista (KLASSEN, 1995, 52). 

Ao mesmo tempo, organizações internacionais menonitas, como o 

McnnonUe Central Comitee (MCC), órgão representativo máximo dos menonitas 

nos Estados Unidos e o Hollandsch Doopgezinde Emigranten Bureau (HDEB), da 

Holanda, começaram a se movimentar para encontrar um território onde os 

indivíduos rejeitados pelo Canadá fossem alocados. 

Logo surgiu no horizonte a possibilidade de encaminhá-los para o 

Paraguai. O contato entre os menonitas e o govemo paraguaio não era novo. Desde 

1920, existiam contatos entre os menonitas e pessoas de grande influência na 

política paraguaia. Estes laços se estabeleceram em função dos contatos que os 

menonitas canadenses fizeram ao buscar novas terras para colonizar, por ocasião da 

aprovação das leis anglicizantes, pelo parlamento canadense. Já em 1921, o 

Congresso Nacional paraguaio aprovara a chamada Lei dos Menonitas, segundo a 

qual, estes poderiam usufruir de total liberdade de religião, isenção do serviço 
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militar obrigatório, administração independente das colônias e estabelecimento de 

sistema escolar próprio. Com isto, o Paraguai tomar-se-ia um dos poucos países 

que ofereceram estes privilégios, tão preciosos, aos menonitas. Entretanto, a 

primeira colônia só seria fundada em 1928, levando o nome de Menno, em 

homenagem ao líder menonrta do século XVI (PENNER, 1995: p.195). 

Apesar de todas as vantagens que o Paraguai oferecia aos menonitas, 

mostrando-se bem intencionado em recebê-los, os líderes do MCC e do HDEB não 

estavam empolgados com a solução paraguaia. O Paraguai era um país l a t inn 

católico, de língua espanhola, com grande percentual de população indígena, pouco 

desenvolvido e de clima tropical. As terras oferecidas, logo se descobriu, eram 

muito mal servidas de água potável, estavam situadas no Chaco Boreal, região 

semelhante ao Pantanal Mato-grossense, próximas á área de litígio fronteiriço com 

a Bolívia. 

Os líderes menonitas temiam mandar seu povo para uma região tão 

inóspita no coração da América do Sul, onde ainda poderiam enfrentar uma guerra. 

De fato, eles não estavam errados, pois em 1935 irrompeu a Guerra do Chaco, entre 

o Paraguai e a Bolívia e o teatro das batalhas ocorreu não muito distante das aldeias 

dos menonitas, que acudiram o exército paraguaio, abastecendo-os com alimentos, 

água e montarias, além de cuidar dos feridos em seus hospitais. 

Tentativas de alocá-los em outros países, como a África do Sul, os 

Estados Unidos, o México, em Belize, no Suriname ou na própria Alemanha não se 

concretizavam. Somente o Paraguai permanecia como possibilidade real, mas para 

lá ninguém queria realmente ir, sem contar que o presidente paraguaio não havia 

mandado a permissão de entrada dos menonitas* no Paraguai, à embaixada paraguaia 

em Berlim. 
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Ao mesmo tempo, o Canadá acenava com a possibilidade de retirar 

as restrições impostas aos menonitas, pois o arcebispo de Canterbury, chefe da 

Igreja Anglicana e o rei George VI, da Inglaterra e por conseguinte, do Canadá, 

informados do impasse, eram favoráveis à instalação irrestrita de todos os 

refugiados alemães no Canadá. 

2.2. A Opção pelo Brasil 

Quase ao mesmo tempo em que o Paraguai se tornou uma 

possibilidade real para o refugiados menonitas, uma outra instituição acabou 

interessando-se por eles: a Sociedade Colonizadora Hanseática (SCH), que neste 

momento, 1929-1930, colonizava largas faixas de terra no sul do Brasil. 

A História da colonização alemã em Santa Catarina, por empresas 

colonizadoras remonta ao ano de 1849, quando a Sociedade Hamburguesa de 

Colonização (precurssora da SCH) celebrou um contrato com a Província de Santa 

Catarina, com o objetivo de instalar colonos em áreas devolutas. Seu maior êxito 

havia sido a fundação da Colônia São Bento, hoje Município de São Bento do Sul, 

com colonos alemães originários da Volínia, Podólia, Lodoméria e Bucóvina. 

Em 1895, a Sociedade Hamburguesa, assinou outro contrato com o 

governo catarinense, no qual assumiria a tarefa de colonizar novas áreas. Segundo 

este contrato, a empresa poderia trazer até cerca de 6.000 alemães anualmente para 

os 600.000 hectares à sua disposição. E interessante notar que, pela quantidade de 

terras ofertadas e pelo número de colonos que teriam permissão para serem 
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assentados num período de mais de 40 anos, o governo de Santa Catarina pretendia 

confirmar o estado como o centro da imigração alemã para o Brasil. 

A diretoria da Sociedade Hamburguesa, vendo que não teria 

condições financeiras de levar adiante empreendimento de tal porte, procurou 

indivíduos e instituições bancárias e comerciais, que pudessem arcar com ele. Por 

fim, em 1897, o capital mínimo fora p e n o s a m e n t e agregado e uma nova empresa, a 

Sociedade Colonizadora Hanseática estabelecida, sendo o contrato celebrado com 

Santa Catarina em 1895, para ela transferido (R LCHTER, 1986. p.25). 

Os territórios que a SCH assumiu, estavam espalhados por todo o 

Estado de Santa Catarina. Pequenas glebas ao norte, perto de Jaraguá do Sul, 

formaram a colônia de Hansa-Humboldt (hoje Corupá). No litoral catarinense, ao 

sul da Ilha de Santa Catarina, a SCH dispunha de terras perto de Garopaba. O 

núcleo, porém, localizava se no centro-leste catarinense, sendo chamado de Hansa-

Hammonia, tendo como sede em Hammonia (hoje Ibirama), onde também ficava a 

administração-geral da SCH no Brasil. Hansa-Hammonia se espalhava pelas terras 

montanhosas, cobertas pela Mata Atlântica e banhadas pelos formadores do Rio 

Itajaí-Açú. os rios Hercílio, Krauel, Dona Emma, Dos índios, Scharlach, Dollmann 

e Rafael. 

As tarefas que competiam à SCH, não se limitavam ao transporte e 

assentamento dos colonos em suas respectivas terras. Ela fomentava a vida 

econômica, religiosa, escolar e cultural dos imigrantes. Havia uma tendência de 

descentralizar a administração em pequenos núcleos, que possuíam escolas, igrejas, 

ambulatórios médicos, lojas e instituições de lazer, como clubes e times de futebol. 

Assim, os colonos não teriam que se deslocar para Hammonia para usufruir destas 

facilidades (KLASSEN, 1995, 59). 
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A Sociedade Hanseática buscava constantemente novos colonos para 

tentar alcançar a meta de 6.000 imigrantes anuais, firmada no contrato com o 

governo de Santa Catarina. Esta cifra, entretanto, jamais foi alcançada. Talvez o 

preço de hectare de terra, relativamente alto, em comparação com o das terras 

públicas, tenha sido um dos fatores que dificultaram a obtenção de colonos. Aliado 

a isto, a saída de colonos da Alemanha estava em franco declínio, em função da 

demanda por mão-de-obra que o rápido desenvolvimento da indústria alemã 

apresentava. 

Por ocasião da colonização de São Bento do Sul, a SCH firmou 

contatos com os alemães residentes na Europa Oriental. Já havia inclusive trazido 

colonos alemães da Província da Transcaucásia, ao sul do Império Russo, perto da 

fronteira com a Pérsia e assentado-os na colônia NeuhofFnung, no vale do Rio Dona 

Emma. 

Através do Auswärtiges Amt (Ministério do Exterior) em Berlim, a 

SCH foi informada a respeito dos refugiados menonitas, instalados nos campos de 

refugiados de Mölln e Prentzlau. O porta-voz e um dos principais líderes dos 

menonitas na Alemanha., Professor Benjamin EL Unruh, logo foi contactado e 

informado do interesse da SCH pelos menonitas. 

A Sociedade Hanseática explicara-lhe que já teria assentado cerca de 

40.000 colonos e que no Brasil viveriam cerca de 600.000 alemães e seus 

descendentes, e que estes teriam uma situação privilegiada no pais. Os menonitas 

poderiam ser imediatamente assentados em suas terras em Santa Catarina, sem 

passar pelas fazendas de café em São Paulo, onde outros, segundo o costume, 

trabalhavam como diaristas até pagar os custos de transporte. 

64 



65 

Ao mesmo tempo, o governo alemão pressionava os menonitas para 

que se decidissem logo, pois não poderiam permanecer por mais tempo na 

Alemanha (KLASSEN, 1995, 60). Unruh, entretanto, nutria uma suspeita com 

relação à SCH. Sabia que a pressão não vinha diretamente do governo em si, mas de 

indivíduos dentro do governo relacionados com acionistas da SCH. 

Klaus Richter (1986), afirma que diplomatas, parlamentares, 

banqueiros, industriais, comerciantes e membros da nobreza haviam investido 

grandes quantias no estabelecimento da SCH e que até aquele momento, ela não 

havia dado o lucro esperado. Certamente haveria um grande interesse por parte 

destes elementos, em fazer com que todos os menonitas acabassem por se decidir 

pelo assentamento da SCH, e em virtude disto, influenciavam o governo alemão 

para que o induzisse de alguma forma a escolher o Brasil. 

Benjamin Unruh, mesmo sabendo que as cartas estavam marcadas, 

adiava a tomada de decisão até o seu limite. Aos olhos do MCC, o Brasil tinha uma 

péssima reputação, de terra sem rei nem lei, e queria evitar a ida de menonitas, 

principalmente porque o governo brasileiro avisara de antemão que a isenção de 

serviço militar para o rapazes menonitas nascidos no Brasil, estava fora de questão. 

A sociedade e tradição militar brasileira jamais aceitariam a concessão de tal 

privilégio, dado a um grupo específico, o que abriria um perigoso precedente. 

Simultaneamente, o governo alemão, impaciente, dava um ultimato, 

pois o primeiro transporte para a travessia oceânica já estava pronto e a situação na 

Rússia se agravara, fazendo com que milhares de alemães fugissem em carruagens e 

a pé em direção da fronteira com a Alemanha, causando um clima de tensão e 

nervosismo em Berlim. Os governantes precisavam, sem mais demora, encaminhar 
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os menonitas para seu destino, desocupando os campos de refugiados, para abrigar 

os que estavam por chegar. 

Os menonitas, no entanto, não se decidiam por país algum, pois ainda 

aguardavam uma confirmação de privilégios do governo paraguaio. Com a chegada 

desta afirmativa, os refugiados começaram a se registrar junto aos representantes 

dos paises a que estavam interessados em emigrar. 

O Paraguai oferecia, como já foi afirmado, todos os privilégios 

requisitados e ainda aceitaria os idosos, os inválidos e doentes. Além disso, as terras 

eram planas e já existiam menonitas lá instalados. Junto ao representante paraguaio, 

registraram-se cerca de 2.000 interessados. 

O Brasil, apesar de oferecer uma série de vantagens, como a de ser 

um país mais adiantado e possibilitar a formação de colônias fechadas, nem sequer 

discutiria a questão da isenção do serviço militar. As terras eram assustadoramente 

montanhosas e cobertas por densa selva tropical, o que atemorizava o camponeses 

menonitas habituados com as suaves estepes russas. Mesmo assim, 1.256 pessoas 

optaram pelo Brasil. 

Benjamin Unruh designou, como líder do grupo, Heinrich Martins, 

que apesar de haver sido selecionado para emigrar para o Canadá, preferiu optar 

pelo Brasil, a fim de liderar os que para cá viriam. 

Até meados de 1931, doze navios com imigrantes chegaram na Ilha 

das Flores, na Baía da Guanabara, para a quarentena exigida pelo governo. Logo 

após, foram encaminhados para o porto de Itajaí e de lá, pegariam um vapor fluvial 

que subiria o Rio Itajaí até Blumenau, onde um trem os levaria até Hansa-

Hammonia (KLASSEN, 1997, 210). 
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Podemos incluir ainda neste grupo, 180 menonitas chegados no 

Brasil em 1934, oriundos da Sibéria Oriental. Estes faziam parte de um grupo de 

alemães que saiu da Rússia em 1930, atravessando o Rio Amur congelado e 

procurando refúgio na China, onde ficaram estacionados por dois anos, na cidade de 

Harbin. Após difíceis negociações, estes menonitas foram encaminhados parte para 

o Paraguai e parte para o Brasil, elevando o número de imigrados para 1.436 

pessoas. 

Alguns historiadores (KJLASSEN, FRETZ, MINNICHX já discutiram 

sobre as razões que levaram os 1436 menonitas a optarem pelo Brasil, quando 

poderiam escolher o Paraguai, que oferecia todos os privilégios requeridos, em 

especial a isenção da prestação do serviço militar. 

Segundo Fretz (citado em KLASSEN, 1995: p.66), os menonitas, 

ainda na Rússia, sobretudo após a Revolução de 1917, tiveram de organizar uma 

milicia de auto-defesa para se protegerem dos ataques terroristas anarquistas que 

atormentavam as colônias estrangeiras no sul da Ucrânia. Esta milícia era 

composta por 300 homens armados. Fretz argumenta que os menonitas que optaram 

pelo Brasil, eram indivíduos que haviam entrado em contato com estas milícias, 

para os quais a questão da participação em forças militares não era mais uma 

questão religiosa. Assim, para eles, não havia porque não escolher o Brasil, país 

mais próspero e que, a longo prazo, parecia um campo mais promissor para os 

menonitas do que o Paraguai. 

Ao mesmo tempo, outros autores consideram difícil determinar quem 

eram as pessoas que tomaram parte nas milícias e depois escolheram o Brasil como 

destino final. Os menonitas que vieram para o Brasil provinham de diferentes 

regiões da Rússia, não só da Ucrânia e da Criméia, onde existiam as milícias 
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menonitas, mas também da Sibéria Ocidental, do Casaquistão e da Quirguísia, onde 

jamais houve milícia. 

De qualquer forma, não resta dúvida, e todos os autores consultados 

concordam, que os menonitas que vieram para o Brasil estavam imbuídos de um 

espírito individualista e democrático e predispostos a aceitar mudanças, inclusive 

no campo da religião. Eles estariam dotados também de uma posição mais 

diplomática, que tentaria evitar colisões diretas com os donos do poder, optando por 

negociações e mesmo propondo-se a elas de antemão, com o objetivo de salvar o 

essencial de seu modo de vida. No capítulo 5, será analisada esta especial 

habilidade dos menonitas. 

2.3. Menonitas no Brasil antes de 1930 

Os imigrantes chegados em 1930 não foram os primeiros menonitas 

no Brasil. Segundo Friedrich W. Brepohl (1927, 10), os primeiros menonitas 

chegaram no Brasil no início do século XVII, no território ocupado pela Companhia 

Holandesa das índias Ocidentais, em Pernambuco. Quando o conde Maurício de 

Nassau se instalou em Recife, no ano de 1637, estavam entre o grupo de 

trabalhadores especializados por ele trazido, três agrônomos. Abraham Esau, Isaak 

Kaufmann e David Spielmann, todos menonitas de origem suíça. 

Brepohl relata ainda, em seu livro sobre a História dos alemães do 

Volga no Paraná que, na década de 1870, entre os imigrantes chegados, estaria um 

grupo de menonitas liderados pelo presbítero Abraham Lóppky, os quais decidiram 

pela emigração devido ao movimento paneslavista em ascensão na Rússia. 
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Segundo nos informa Brepohl, em 1919, outro grupo de menonitas 

estaria interessado em comprar grandes extensões de terras na região dos Campos 

Gerais, possivelmente perto de Castro ou Jaguariaíva, e trazer cerca de 30.000 

menonitas da Província de Manitoba, no Canadá, pois estariam eles tendo 

problemas políticos no seu país de origem e teriam ficado muito bem 

impressionados com as terras inspecionadas. No entanto, os contatos com o governo 

paranaense teriam sido infrutíferos e o assentamento acabara não ocorrendo. 

Estes primeiros menonitas no Brasil marca alguma deixaram, a não 

ser o túmulo do líder menonita de 1919, que veio a falecer durante a viagem e foi 

enterrado em Curitiba. Tanto que o grupo de 1930, nada deles sabia, não sofrendo 

deles qualquer influência. 

2.4. Os dois primeiros núcleos coloniais menonitas no Brasil: Krauel 

e Stoltzplateau 

A visão das altas montanhas da Serra do Mar, cobertas pela Mata 

Atlântica, deve ter sido aterrorizadora para os camponeses menonitas, habituados 

com as suaves campinas da Rússia. Onde plantaremos o trigo? Deve ter sido a 

primeira pergunta. Teremos que derrubar toda esta selva para plantar? Deve ter sido 

a segunda. E o que é mandioca?, deve ter sido a terceira e última pergunta, antes de 

começarem a chorar de desespero. 

Os comissários da Sociedade Colonizadora Hanseática se 

encarregaram de passar filmes e slides para os refugiados, candidatos a colonos, 
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alojados no campo de refugiados de Mölln. Estes filmes retratavam as paisagens 

geográficas brasileiras, em especial, dos núcleos coloniais que a SCH possuía em 

Santa Catarina. Tratavam do clima, da vegetação, da fauna, lembrando dos milhões 

de alemães, italianos, poloneses e ucranianos que viviam no sul do Brasil e 

possivelmente esquecendo de falar das doenças tropicais, da dureza dos primeiros 

anos, da derrubada da mata, do governo incapaz de atendê-los, e dos ataques dos 

índios que tiveram as terras dos seus ancestrais roubadas. 

De fato, a SCH não precisou ser muito honesta para que os 

menonitas, antes fascinados com a idéia de um Novo Mundo e propensos a optarem 

pelo Brasil, mudassem de idéia após verem as paisagens brasileiras. A visão das 

montanhas da Serra do Mar apavorou a muitos ainda em Mölln, e as terras 

paraguaias, ainda que insalubres, cheias de mosquitos, serpentes e jacarés e perto de 

lugar algum, pareciam bem mais próximas das belas e s t e p e s ucranianas do que o 

Brasil. 

A Serra do Mar é na verdade, a borda do Planalto Meridional 

Brasileiro e acompanha a costa atlântica desde o Rio de Janeiro até o Rio Grande do 

Sul. A proximidade do oceano e o alt.o índice pluviométrico faz com que um grande 

número de pequenos rios deságue no Atlântico. 

Em Santa Catarina, no entanto, a Serra do Mar se divide em um 

segundo grupo de montanhas: a Serra Geral. Isto faz com que o divisor de águas, 

entre os rios que correm para oeste, no sentido do Rio Paraná e os que fluem para o 

oceano, seja mais interiorizado. 

Desta forma, surgem em Santa Catarina, rios com uma extensão e 

volume dágua maior do que nos outros estados onde se situa a Serra do Mar. Entre 

estes rios, estão o Itapocú, o Tubarão e, principalmente, o Itajaí-Açú. 
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O Itajaí-Açú, contando com 250 Km de extensão, possibilita a 

navegação fluvial desde a cidade de Itajaí, onde fica a foz do rio, até Blumenau. Em 

seu curso, o Itajaí recebe um grande número de afluentes, o que forma um vasto 

vale. Nas terras deste vale é que teve lugar, desde 1850, um intenso processo de 

colonização com imigrantes europeus, em especial, com alemães e italianos. 

A altitude no vale do Itajaí é bastante diversificada. Partindo de sua 

foz, até Blumenau, raramente a altitude ultrapassa os 50 m acima do nível do mar. 

De Blumenau em diante, ela aumenta lentamente, checando a 154 m em 

Hammonia, 252 m em Nova Bremen, 400 m em Nova Breslau e nos vales do Alto 

Rio Krauel e Rio Dona Emma e chegando a 800 m no chapadão de Stoltzplateau. A 

distância entre Blumenau e Stoltzplateau é de cerca de 140 Km. 

O trecho mais alto do vale do Itajaí, a partir de Hammonia era, desde 

1897, conforme já citado, concessão para colonização feita pelo governo do Estado 

de Santa Catarina à Sociedade Colonizadora Hanseática. 

Este empreendimento, já sabemos, não teve o sucesso esperado. A 

falta de capital e a carência de colonos forarr) as principais causas do pequeno 

desenvolvimento econômico que Hansa-Hammonia logrou (RICHTER, 1986). 

Os diretores da SCH reclamavam dos colonos, considerando-os 

indolentes e inadaptados para o trabalho, pois na maioria, eram trabalhadores 

urbanos ou semi-urbanos que não estavam mais dispostos e nem acostumados com 

o penoso trabalho de derrubada da mata. 

Os colonos, por sua vez, diziam-se ludibriados pela SCH, que teria 

lhes oferecido benefícios que não estava disposta a dar. Muitos simplesmente 

abandonavam as colônias e dirigiam-se para cidades maiores, como Blumenau, 

Joinville, Florianópolis, São Paulo e especialmente Curitiba, onde se dedicavam às 
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ocupações urbanas para as quais estavam mais preparados e onde seriam melhor 

remunerados. 

Ainda hoje, em especial nas comunidades luteranas situadas na parte 

sul da cidade de Curitiba, grande parte dos membros nasceu, ou é filho de colonos 

que passaram por Hansa-Hammonia antes de se fixarem definitivamente na cidade. 

Este também foi o caminho seguido pelos colonos menonitas, como 

iremos observar no decorrer deste estudo. 

Em função dos problemas acima expostos, ainda em 1930, a SCH 

não havia conseguido ocupar economicamente grandes glebas de seus territórios. 

Dentre estas áreas, estavam, entre outros, o Alto Rio Krauel e o Stoltzplateau, 

regiões em que os menonitas seriam assentados. 

2.4.1. A Colônia do Krauel: as aldeias de Witmarsum, Waldheim e 

Gnadental 

O vale do Rio Krauel era um dos locais mais distantes da sede da 

SCH, em Hammonia. Sem estradas decentes, nem assistência médica, longe de 

tudo e de todos, os menonitas foram alocados tão longe porque queriam formar uma 

colônia fechada, apenas com os seus, sem estranhos ou curiosos por perto. 

Como a SCH não dispunha mais de grandes extensões de terra perto 

de Hammonia, teve de deslocá-los para o vale do Krauel, ainda quase virgem, onde 

eles poderiam ser assentados e formar sua colônia no mesmo sistema que lhes 

agradava desde a Prússia Ocidental. 
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Mesmo dispondo de todo o vale, os menonitas acabaram não sendo 

assentados todos neste local. Posteriormente foram realocados para uma outra 

colônia, mais ao sul, no Stoltzplateau, de clima agradável, mas de terra pouco 

propícia para as atividades agrícolas, como logo se verá. 

Vários desencontros, causados pela falta de informações, decorrentes 

da indecisão dos menonitas na hora de escolher entre o Brasil e o Paraguai e da 

pressão do governo alemão, fez com que a SCH preparasse terras para apenas 100 

famílias e não 200, como de fato vieram. Estes problemas, porém, foram apenas os 

primeiros de um longa série, que iriam resultar, 20 anos depois, na dissolução da 

colônia (KLASSEN, 1995,100). 

O vale do Rio Krauel tem 20 Km de extensão, no sentido Leste-

Oeste. Até 1897, era conhecido como Rio dos índios. Após esta data teve seu nome 

mudado para Krauel em homenagem ao comissário da SCH que havia explorado a 

região. Sua parte baixa já vinha sendo colonizada desde 1904. 

A ocupação seguiu o curso do próprio rio, pois o vale era cercado por 

altas montanhas, sendo primeiro fundada a aldeia de Witmarsum, recebendo seu 

nome em homenagem ao líder anabatista do século XVI, Menno Simons, que 

nascera numa aldeia com este nome, na Holanda. Seria também uma homenagem 

aos menonitas holandeses pela contribuição financeira para o transporte e instalação 

dos menonitas no Brasil, inclusive presenteando cada família com uma vaca leiteira 

de raça holandesa. 

Witmarsum seria a "capital" dos territórios menonitas. Concentraria a 

administração, a sede da Sociedade Cooperativa Witmarsum (o virtual governo dos 

menonitas no Brasil), as escolas, o hospital e as igrejas. 
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Seguindo o vale do rio, logo seria fundada a segunda aldeia: 

Waldheim, bem próxima a Witmarsum. Um ano após, já no final do vale e 

encostando no paredão rochoso das montanhas seria fundada Gnadental, a menor 

das três. 

2.4.2. A Colônia do Stoltzplateau: a aldeia de Auhagen 

A fundação de um segunda colônia não estava nos planos de 

qualquer uma das organizações menonitas, do governo alemão e nem mesmo da 

SCH. E desde o início Auhagen não pareceu estar sob »im bom signo. Grande 

número de rivalidades entre os menonitas, originários dos mais diferentes 

quadrantes da Rússia, que acabaram se conhecendo no campo de refugiados em 

Mölln ou no navio a caminho do Brasil, deram origem a sérios conflitos. 

Choques com SCH, com as entidades menonitas e com Benjamin 

Unruh ululavam. O cisma21 entre a Kirchengemeinde (comunidade eclesiástica) e 

a Brüdergemeinde (comunidade de irmãos), voltou com força total e contribuiu 

para que muitas famílias começassem lentamente a remigrar para Curitiba. Isto 

resultaria na dissolução completa das colônias em 1950. 

21 Por volta de 1850, ocorreu um grande cisma na Igreja Menonita O palco desta divisão foram, 
principalmente, as colônias filhas, em especial Bergthal. Este fato ocorreu em função da forte 
influência pietista que, que começava a promover um forte reavivamento religioso entre os menonitas 
Os partidários deste movimento exigiam uma forma mais simples de organização comunitária, a 
comunidade de \rmiào%-Bríidergemeinde, da qual participariam apenas os convertidos. Ao mesmo 
tempo incentivavam o retorno ao estudo da Bíblia e o desligamento dos assuntos mundanos. Os que 
permaneceram na velha igreja, eram conhecidos como Kirchengemeide (comunidade eclesiástica), da 
qual, normalmente, participavam os membros mais prósperos da colônia. Para tentar resolver o 
problema, mas acabando, talvez, por aprofimdá-lo, surgiu uma terceira comunidade , a 
A licmz^emeide-Coiüuíiláàuc da Aliança, que englobaria as não contraditórias entre as duas facções. 
Este cisma permanece até hoje entre as comunidades menonitas, mas a tendência é de lento 
desaparecimento, com a absorção da comunidade eclesiástica pela comunidade de irmãos 
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A própria SCH se justificava, frente aos protestos dos menonitas, 

dizendo que fora informada da vinda de apenas 100 famílias menonitas para o 

Brasil e que havia se preparado para acolher apenas este número Se soubesse que 

viria o dobro, teria preparado todo o vale do Rio Dollmann, muito maior que o 

Krauel, para poder congregar todos os menonitas em um único assentamento, como 

eles mesmos queriam. 

Quando a direção da Hansa viu que todos os menonitas não caberiam 

no Krauel, buscou localizar uma área na qual pudesse acomodar as famílias não 

esperadas. O diretor da SCH, Dr. Lange, determinou que três áreas fossem 

estudadas para o assentamento: os vales do Rio Dona Emma e Alto Rio Dollmann e 

o chapadão do Stoltzplateau. 

O vale do Dona Emma já estava parcialmente ocupado por alemães 

22 

luteranos e católicos chegados na década de 1920 , e os menonitas teriam que 

adotar o sistema de colônia mista, compartilhando sua administração com não-

menonitas, o que era muito difícil de ser aceito por parte daquela comunidade. 

O vale do Dollmann era a última fronteira da Hansa. Longe de tudo, 

perto dos índios, dificilmente eles se dariam bem lá. 

Restava o Stoltzplateau, que pareceu ser a melhor escolha. Apesar de 

estar num lugar alto, ficava mais ou menos no centro geográfico da Hansa, distando 

apenas 12 Km da linha ferroviária. Só que faltavam estradas carroçáveis para escoar 

os produtos até o trem. A aldeia mais próxima, Dona Emma, com alemães 

luteranos, ficava apenas a 1 hora a pé. O caso é que a estrada era acidentada e 

perigosa e as carroças com toras de madeira, levavam 6 horas para percorrer o 

mesmo trajeto. 
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O Stoltzplateau, no início da colonização da Hansa, fora reservado 

para se tornar um parque natural que jamais deveria ser ocupado. Além do mais, 

toda a colonização da SCH havia sido feita em vales, sendo que nunca se havia 

tentado a colonização nos platôs, pois se sabia de antemão que eles não eram férteis 

(PAULS, 1980a, 72). 

De qualquer forma, houve uma grande ajuda por parte da Cruz 

Vermelha Alemã, dos menonitas holandeses e do MCC, para que a colonização do 

Stoltzplateau tivesse sucesso \ O govemo alemão continuou ajudando com 

dinheiro e com víveres. O embaixador Otto Auhagen continuou a ser um defensor 

constante dos menonitas, tanto que, a aldeia do Stoltzplateau levou seu nome. 

Mesmo assim, a primeira colheita de milho, mandioca e batata-doce 

foi um fracasso total. Apesar do empenho dos colonos em tentar garantir a próxima 

colheita com adubação, ela não foi muito melhor do que a primeira. O que se 

colheu não era suficiente para alimentar a família toda. Logo, no desespero, as 

moças maiores de 18 anos começaram a ser encaminhadas para Blumenau, Joinville 

e Curitiba, a fim de conseguirem algum dinheiro, trabalhando como criadas em 

casas de famílias teuto-brasileiras (PAULS, 1980a, 73). 

No terceiro ano de insucesso, ficou claro que aquela terra não seria 

capaz de mantê-los ali. Apesar das más colheitas, duas escolas funcionavam 

ininterruptamente e a cooperativa agropecuária organizou atividades alternativas, 

como uma serraria e uma fábrica de fécula de mandioca, que pudesse dar uma outra 

possibilidade de subsistência aos colonos. Apesar de alguns já haverem perdido a fé 

22 Die Brücke, nr. 1, maio, 1932. 
23 Die Brücke, nr. I, maio, 1932. 
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nesta empreitada, a maioria, porém, relutava em aceitar a derrota e queria continuar 

no chapadão. 

Outros, no entanto, já em 1934, estavam na periferia de Curitiba, 

organizando o negócio de fornecimento do leite, e indiretamente, preparando o 

caminho da maioria. Mesmo assim, organizaram-se e iniciaram suas atividades 

associativas, dentre as quais a edição do jornal. 

No próximo capítulo, poderá ser apreciada a questão das fontes 

consultadas para a elaboração deste trabalho assim como a tradição de leitura dos 

menonitas. 
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Capítulo 3 

A Tradição da Prática da Leitura 

3.1. A importância da leitura entre os menonitas 

Uma das características mais marcantes da imigração de alemães 

para o sul do Brasil é a grande variedade de periódicos em língua alemã que 

circulavam nas regiões por eles colonizadas. 

Estes periódicos eram jornais, de periodicidade variada, ou 

24 

almanaques, que eram anualmente publicados . A tiragem destes periódicos era 

pequena e o alcance apenas regional. Os textos neles publicados eram em geral de 

caráter edificante, com informações práticas aos colonos e continham matérias que 

valorizavam a figura do imigrante, desbravador da selva. Além disso continham 

romances ou historietas em capítulos, anedotas e notícias, da Alemanha 

(MAGALHÃES, 1993, 98). 

Os "jornalistas" responsáveis pelos jornais eram pessoas da própria 

colônia, normalmente indivíduos mais habituados com a palavra escrita do que a 

maioria dos colonos: eram pastores leigos e professores rurais ou algum elemento 

que se destacava pela sua erudição, normalmente conseguida como auto-didata. A 

maior parte desta produção de periódicos era muito dispersa e desigual, variando de 

acordo com as opiniões de cada redator, sendo que as características comuns eram o 

uso da língua alemã, a tendência regionalista, o triunfalismo do imigrante 
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desbravador e a indiferença com relação ao governo brasileiro, que era citado 

apenas quando o assunto interessava aos imigrantes diretamente. 

Segundo Magalhães (1993, 102), os primeiros periódicos a se 

desvincularem do âmbito exclusivamente regionalista e tentar alcançar toda a 

25 população de língua alemã no Brasil, foram o Koseritz Volkskalender , dirigido 

pelo jornalista e político Carl von Koseritz e o Kalender für die Deutschen in 

26 

Brasilien , dirigido pelo pastor luterano Wilhelm Rotermund 

Esta tendência de estabelecimento de uma forma de comunicação, 

informação e entretenimento através da palavra escrita será também observado 

entre os menonitas que se estabeleceram no Brasil a partir de 1930. 

Em 1932, foi fundado o jornal que constitui a principal fonte 

primária desta dissertação: o Die Brücke27. Este jornal teve circulação até o ano de 

1938, quando, em decorrência das leis nacionalizadoras, deixou de ser editado" . 

Sua circulação era irregular e teve dois redatores: Peter Klassen, que acumulava os 

cargos de professor e pregador e Heinrich Martins, que era o líder da colônia, nos 

primeiros tempos. Klassen foi redator do jornal de 1932 até 1936, quando se 

desligou do cargo, por motivos pouco esclarecidos. Heinrich Martins, que chegou a 

ser co-responsável pela redação no período de Klassen, assumiu a responsabilidade 

da redação em janeiro de 1938 e foi até outubro de 1938, quando foi posto em 

circulação o último número e o jornal deixou de ser publicado em definitivo. No 

período de junho de 1936 a junho de 1937, ao que parece, não houve circulação, 
24 Cfe. KUDER, citado em MAGALHÃES, 1993, 98) 
25 Almanaque Popular Koseritz, em língua alemã. 
26 Almanaque para os Alemães no Brasil, em língua alemã. 
27 "A Ponte", em língua alemã. 
28 Com o fechamento do Die Brücke, os menonitas ficaram sem um órgão de comunicação externo 
até 1954, quando as leis nacionalizadoras foram amenizadas Neste momento eles criam um novo 
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pois na coleção deste jornal, preservada no Museu Menonita da Colônia 

Witmarsum, em Palmeira PR, faltam os exemplares referentes a este período. Na 

outra coleção do jornal, localizada no Arquivo do Instituto Hans Staden de São 

Paulo, a lacuna é a mesma Portanto, neste período o jornal não deve ter circulado 

A coleção disponível é composta da seguinte forma: são 39 números 

ao todo, com 12 páginas cada, com formato tipo tablóide. Nos anos de 1932, 1933 e 

1934 a circulação foi bimestral e para este período estão disponíveis 16 exemplares. 

A partir de janeiro de 1935 a circulação passa a ser mensal e a média de páginas cai 

para 8, com o mesmo formato. A circulação é interrompida em junho de 1936 e 

estão disponíveis 15 exemplares para este período. Para o período de janeiro de 

1938 a outubro do mesmo ano estão disponíveis 8 exemplares, contemplando todos 

29 

os meses do período. O nome do jornal muda para D/e Nem Brücke . O formato 

permanece o mesmo. 

O jornal era mantido por assinaturas, não só de leitores no Brasil, 

mas também era mandado, via correio, para o Paraguai, México, Canadá, Estados 

Unidos, Alemanha e Holanda. Não ficou exatamente claro, mas parece que ele 

recebia alguma verba de organizações internacionais menonitas, especialmente dos 

Estados Unidos e da Holanda. Mas esta ajuda não era suficiente para manter a 

regularidade do mesmo. Várias vezes o redator reclamou da falta de pontualidade 

no pagamento das assinaturas, o que, segundo ele, era a causa principal da 

irregularidade na publicação dos exemplares. 

jornal, o Bibel und Pflug (Bíblia e Arado em língua alemã), que circula semanalmente até a presente 
data. 
29 "A Nova Ponte", em alemão. 
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Por outro lado, segundo cartas de leitores holandeses, a qualidade da 

impressão, excelente e o papel para impressão, de primeira qualidade30. A firma 

contratada para fazer a impressão foi a Gráfica Artur Kohler e Cia de Blumenau, 

que, segundo informações, era a melhor do ramo em Santa Catarina, durante este 

período. Isto demonstra que havia um grande interesse em tornar o jornal o mais 

profissional possível, deixando de lado o amadorismo artesanal, típico dos 

periódicos da região colonial. Mas mesmo se tratando de um jornal que deveria 

representar e dar notícias dos menonitas do Brasil para seus irmãos no resto do 

mundo, os assuntos locais não eram desprezados. 

Entretanto, somente a partir de 1938 é que o jornal se torna um 

veículo de comunicação oficial das colônias menonitas do Brasil, ficando as 

informações divulgadas sob responsabilidade do presidente da Sociedade 

Cooperativa Witmarsum e o jornal recebendo a chancela desta entidade, que era, ao 

final e ao cabo, o representante e o "governo" dos menonitas no país. Até então, o 

redator Peter Klassen dá a entender que o jornal tinha esta função, o que de fato não 

tinha, pois o Die Brücke era uma iniciativa pessoal dele. Após duras críticas por 

parte de leitores, que o acusavam de só mostrar os fatos positivos, esquecendo de 

31 

informar o "drama" que é a colonização do Krauel , parece que a presidência da 

SCW se manifestou em tentar encampar o jornal. Coisa que só conseguiu em 1938, 

quando passou a redação a Heinrich Martins. 

Parece que o caráter de oficialidade que o Die Brücke assumiu entre 

1932 e 1936 se deveu ao fato de, neste período, publicar os protocolos e as atas da 

SCW. Com a concessão deste espaço para o "governo", o redator talvez tenha 

30 A coleção disponível no Museu Menonita em Witmarsum está fotocopiada, sendo que os originais 
não estão disponíveis para consulta. 
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entendido que isto o tornava oficial, o que de fato não era realidade. O que é mais 

interessante, no entanto, é a sensibilidade dos leitores para um fato sutil como este, 

o que não é de se esperar de simples colonos. A realidade é que os menonitas não 

eram colonos comuns, pois haviam desenvolvido formas democráticas de 

administração colonial, que os preparava para observar este tipo de detalhe. 

O nome do jornal, Die Brücke, logo denota o que se pretendia com 

ele: não só uma ligação entre os imigrantes menonitas no Brasil, mas também deles 

com seus irmãos espalhados pelo mundo inteiro. 

Graficamente, o jornal era apresentado invariavelmente em duas 

colunas, na mesma página. Trazia poucas ilustrações. A única que sempre estava 

presente era uma paisagem que mostrava um rio encachoeirado, quase encoberto 

pela densa mata e que podia ser atravessado por grosso tronco de árvore caído entre 

as duas margens (ver fig. I). A partir de 193S, quando o jornal passa a tci o nome de 

Die Neue Brücke, a ilustração muda, trazendo primeiro uma decoração gráfica 

moderna (ver fig. 2) que, posteriormente é substituída por uma nova paisagem (fig. 

3), que mostra o vale do rio Krauel ao fundo, ladeado à esquerda por um pé de 

palmito e do outro, alguns pés de milho e de mandioca. Acima do rio, que agora 

pode ser atravessado por uma sólida ponte, junto à encosta da montanha, fica o 

belo prédio do orgulho da colônia: a escola secundária comunal. 

É interessante que se faça uma comparação entre a ilustração da 

figura 1 e a da figura 3. A figura l mostra uma paisagem bucólica, onde a vegetação 

cresce desordenadamente, a árvore caída ao acaso, serve de ponte aos menonitas 

que acabam de chegar e ainda não tiveram tempo de ordenar racionalmente a 

paisagem, transformando-a em reino menonita. A figura três já é bem diferente. 

31 Die Brücke, nr.4, p.7, 1933. 
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Mostra uma paisagem organizada e humanizada. De um lado, um pé de palmito e 

plantas tropicais, últimas testemunhas do mundo natural, que provam a existência 

de uma selva milenar que foi transformada racionalmente. Do outro lado, os 

cultivos que alimentavam os menonitas. o milho e a mandioca. Sinais, também eles, 

de uma aceitação e adoção dos frutos que a terra brasileira produz. Ao fundo, 

vemos uma ponte sólida que atravessa o rio Krauel e nos leva, através de uma 

bucólica alameda, à escola, esplendidamente localizada junto à encosta 

montanhosa. Uma visão do mundo, transformado em reino menonita. Note-se ainda 

que a terceira figura traz o lema da colônia: "Um por todos e todos por um", que 

não consta na primeira. 

Quanto aos assuntos abordados pelo Die Brücke, foi feito um 

levantamento exaustivo dos assuntos mais freqüentes e o resultado a que se chegou 

32 foi o seguinte : 

1. Mennonitentum 33, 96 

34 

2. Deutschtum , 89 

3. Escola menonita, 84 

4. História menonita, 80 

5. Economia colonial, 79 

6. Leituras edificantes, textos religiosos, 71 

7. Literatura alemã, poesia, contos, 67 

8. Teuto-brasileiros, contatos dos menonitas com eles, 65 

32 Os números que serão apresentados correspondem à quantidade de matérias ou notícias que o 
jornal apresentou sobre o assunto, durante todo o periodo de circulação, de 1932 a 1938. 
33 Não existe uma tradução literal para o termo em língua portuguesa. O conceito mais próximo seria 
o "conjunto dos bens culturais menonitas", mas poderia significar também identidade menonita, não 
só no sentido religioso, mas inclusive no sentido étnico e cuhural. 
34 Significa literalmente germanidade, identidade étnica e cuhural germânica. Tanto o conceito de 
Deutschtum, como de Mennonitentum serão abordados de forma conveniente no capítulo 5. 
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9. Brasil como nova pátria, 53 

10. Dissolução das colônias, remigração para Curitiba, 52 

11. Luteranos, contatos dos menonitas com eles, 48 

12. Língua portuguesa, necessidade de aprendê-la, 47 

13. Alemanha é nossa pátria, 44 

14. Geografia brasileira, climatologia fauna e flora, 43 

15. Festas na Igreja Menonita, casamentos, batismos, 37 

16. Notícias sobre o governo alemão, consulados, etc., 36 

17. Partido nazista e suas organizações, 35 

18. Governo brasileiro, notícias sobre leis que os afetariam, 30 

19. Saúde, medicina e psicologia, 29 

20. Colônias menonitas no Paraguai, 27 

21. Rússia nossa velha pátria, 26 

22. Cuidados com a educação de jovens, 24 

23. Relatos de viagens no Brasil e no mundo, 21 

24. História do Brasil, 19 

25. Cartas de leitores, 15 

26. Cotidiano da mulher menonita, 14 

27. Luso-brasileiros, contatos dos menonitas com eles, 12 

28. Batistas, contatos dos menonitas com eles, 11 

29. Cuidados com a boa educação das crianças, 9 

30. Prestação do serviço militar, 8 

Ao analisarmos os dez assuntos mais recorrentes, verificamos que 

dos 5 primeiros, 4 tem relação direta, única e exclusiva com o mundo menonita. De 
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fato, o Die tírücke era um meio de comunicação interna e exclusivo para os 

menonitas, com a função de reafirmar a identidade e o comprometimento entre eles. 

Em primeiro lugar, estariam os assuntos relacionados ao 

MennonUenium , mas se observarmos o terceiro assunto mais presente, a escola 

menonita, e o quarto, a História menonita, verificaremos que são assuntos 

diretamente ligados à reafirmação da identidade do grupo. Isto, como já foi 

evidenciado, torna o Die Briicke um veículo relacionado com a manutenção da 

noção de pertencimento ao grupo. 

Por outro lado, o segundo assunto mais freqüente é o Deutschtum. 

Este, por sua vez, demonstra que a identificação com o grupo germânico é um fato 

presente entre os menonitas e que a identificação com um grupo não exclui o outro. 

De qualquer forma, a questão do sentimento de pertencimento ao Mennanitentum e 

ao Deutschtum será oportunamente abordada no capítulo 5 
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Figura 1- Facsímile da capa do número 4, correspondente ao Die 

Brücke de dezembro de 1932.

9rad)ucl)tcublütt i>ct-9JU'imomlcn 25ni|ilicns
1. 3ol)roanj. SBIlmarlum, j>aafa*í>ommonla, 6anla taUjarlaa, üraillico, Drjtrabtr 1932. 9lr. 4

*SUlad jct bie Ü o re  lu c il u iib  bic Ü U re t t  i i i  b e r ID e l l  Uodj, 
bafo ber b i t iq ber ( íi) rc n  e in j ie t j f ! 4*

© o tt  iüíU . . .
Seliq, bie ihr nn òcn Küjtcn 
Ucb<rs Meer nad) Bruòern |pàl)t,
Ucbtr Berqe uni) òurüi LDültm  
i7>làubia IHenlcHn fudjcu qct)l!
5crn« íjiutcr dor unb diircu  
LDartet mandic toarme íjanò!
<"F>olI i r i l l  cudi 3» Drübern füfyren,
Drüben i ii bem fernen £anb.

I
tftolt lo ill, ba[j bic IPanò* fallen,
Die òie lüc li (o ena qcmadM,
II'»iIí, òa[j in òen Dõil'ern allcn 
tf>eiil «o»’ kinem iJ?r<it erirachl.
(Er fra ijt nidtt nad] lH m i3 unò tJiaben,
9licbt nad) tfirei^en, lUad)i unò I3lut,
ID ilI cin tycilacs Uolk nur fyabcn,
Das fyer jeiuen EDilleu tut.

(T>olt ir i l l ,  bafe aud) über tfircibern,
Uebcr drümmcrn òicfrr õeit 
lllcnfdjen fid) òic Ffiinbe qeben 
Unb |id) finòet, mas cntioeit. 
lUclt, b ir fdjlàal bie grofoe Srunbc,
Um òid) GDirbt mi! (ficijt unb K ra ft 
IDicber jene altc Kunòc 
Don ber u>al)r«n Bruòerfdjaft.

S h o lf SJtourer (aus .6onnrniirber“;.

Sriebc auf (Erbcu.
(Es ií! e r ik r  flòocnt. Soebcn Itommc idj aus 

ber Sountagsíchuk. D ic  Cehlion jtc lltc uns oor jenes 
ergreifcube thcmiilòe, bas 3ejaja im 11. Kap ite í 
cntcDirft. <£f jo ll tine 5eit bommen, in ber es heinc

Unq rrtd )li» ihc il nicfyr aibl, ber 5 r ' cí)r loN I j r r r  já},*» 
3ii>iíd)cn d ie r unò d ic r, 3U.Mjd>cti d ie r um'' l l i r i i íd ) .  
I lt rn jd ' unò IHcnid), unò --- 3ir ijd ie u  llícníd» unò 

lU ie  kudjle len òic Auacn òer Kleinen, al? 
bicks 13ilò ro r  it>rcr Seele (tanò! f l l j ,  òas miijs jdión 
jr in , nxnn òas nur ba(ò hame! —  3a, |dión h lingt 
bns C irs pom 5 ricbcn auf d rò rn  flb e r, iit Òn< nidjt 
cin d raum ? Durd) dau|enb Dinac, auf S d in t l  unb 
d r i l t ,  daq fü r daq, im U r tp r lb  unb in òcr «t/non* 

ircròcu tn ir prnhtijd) cincs anòcrcn b rlch rt. H n f 
dròcii iit n iJ it fir ifò c . 'Jiaditc SeIbiIfurfM loHi jid) 
ou? 3o, ^abcn bie ín q c l bamals òcnn n id it òic 
lOnljrbcit perhiinòigt? Dic d b rijfc n  ^abrn jnh ju  
Ijdfen aeu?u[it. Sic (nqlcit: Der Sm òc im t i r í j in i  
l)cr.icn iit nemeinl. IDenn bic lüoacn ber õ iric tra d it  
bid; umqcben, bnnn fliefyc in òcm eiqcne? h rr^ . D o rt 
ir i rò  cbott b ir 5 r ' ĉ )cn gfben. S tin im t òn? benn 
n id 'l?  3a, es f l in u n l! So  muf> U>eiljnad)tcn aud) 
crkb l trfrò c n . b a b e r  ílíc u id i a lies anbcre r r r »  
g iíit unò im f^eiliqtum t jjo lk s  bas <J>eJ)cimuis e rfa fU : 
,,<J)otl unb ber Sünb^r, òic fo iIrn  311 5 rcu,KSvil >,u ” 
11’fròen, 5 r ' r ^f  un& 5 r t u be-ro irb  uns rcrhiiuò iqct 
hciit . . "  U ) ir  hònnen ben ID c ifjn a d iis fr irò rn  nur 
erlcbcn, tucnn ro ir uníere f)c r3enstüren vDott õffncn.

flber iit òas a lk s?  Dürfcn roir uns òamil 
3ufiicòen gcbcn? llcin, fouít coirò aus bem >iic>en 
faulc. triiqe Ru h f. ds gcnügf nicbt. bof? ein3cinr 
níru jd ;fn  im liefiten 3nneru ein ír lc b n is  fyoS D ir 
drbe ü^r|d;tnadítet inbe^ im f}unger nndi CBcrcrf•>!ia• 
ficit unò 5rieòcn llnb Òa5, i r r i l  t r i r  bic lUciíjitndWç* 
bolíd’oft nbgr|chioàd)f bnlwn, jic nid)t rrn ft nafjm^u. 
Die dfyriilen l)abcn 3. B . |id) tief in ben Slaub ju 
beuacn, ob ber datjad]e( òafj fic 1914 fàliiq

>ronrcn, ben Kricg 311 oerf)inbern. Der Knra  inufjie 
hpnnncn, ire il òic rof)cn Kràfte jtdrhcr u?nrcn ais òic, 
inclfbe bir dbriítcn TjàMcti in bie U)aqid)alc k^cn 
jo lln i. nian tjat aus ò<r U)cit}nachlsbot|d)aft einc
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Brücke.

Figura 2 - Facsímile da edição de março de 1938, nr. 3, do Die Neue

lie  Ikioe DMdlte
i la f í  Mo» 15ra§ilkmi

«SoJu u q : $ in * r  fiip a!(cr u((c fü r c iiic u  f

£ >er aus gegcbeu oon ber Sieblungsleiliino in 'JGitmnrjum, ftammonia, Gin. dntfjnrinn, SJralillcn 
• G d j r i U I c t i e r  : ficiurid) 9l|nrlin?, Blumenau, caiia pojlnl ].'M 6 in  (íalímriua. 2}ra(ilicu

1. Sú fjtg a ng S ü ia r j 11)38 9 lm n m e r 3

Ccücitsiucioljcil.
2 u ’ frei unb offcn, mas bu n irijt fanujl Inficu, 
bod? wanblc ílicng nu) frlU ílbcíri)rãnítrn SOcgeii, 
imb Ictnc f ii ib  nur b e i n e  Acljlcr haijeu!
X)ann cicftc miIb ben oubcren cnlgcgcn; 
íann(t bu bidj [rlb fl nur feíl jujammcnfojjcu,
(o Ijãugl uti beiue G d jrillc  jid) ber Gegcu.

(D. 31c l c r.

2Uo ifí cucr (Dlaube?
£ut. 8, 2 2 - 2 5 .

3Beuu unr m il einffilligem yScrjcn Mc iit biejem 
91b[d)uilt beridjUle ^cgcbenhcif bctradjteu, finbcn 
u)ir fidjer, bafj obige í^rage audj oft auf uiijer 
iíeben Vlntucubung fiubcl.

(Es Ijc ijjt: l£r tra i in bas Gdiiff, fmnt jeinen 
3»ngcrn. Dafj ber iU ícijlcr bei ibnen lunr, ban 
|ic auf frincu Úkfcbl oom Üanbc Itic|jcn, mar bod) 
bic (Sarantic f i ir  bus (Ocliiiflcn ibrer Weije. £ r ,  
?cfus, aber jtljlic f im Sd iiífc . Da cnífcíjclu jid) 
ylbljlid) bic Siaturgemalleu. tfs  ít i i r jt  |id) cin SlUir* 
bcliüinb auf bas iUieer, brr bic Gev i i r f  oufuniliit, 
fo bafe bic SLUcI Icii bas G diiff ju  begrabeu brobeu! 
Dic 3»Ngcr uiarcu Tcinc sJieuliugc auf bom 'JJieer, 
Ijallcu |d;on mamljcu G lurm  crlcbi, aber bic|cr 
(Deumlt Itanbcn and) bic crfahrcncit Gd)iffcr niad)l* 
los gegcnübcr. 9íat= uní) b ilflo s mogeu jie jid) 
ciue SUkilc angejlarrl babeu. D ic 9 io i ficigcrt jid) 
immer mcljr, ba bejiunucn jie fid; auf ben im 
Ôintertcil bes Gd)iffc? fdilafcuben $>crru, unb iu 
ityrer §cr3cnsang|t ciitfcubcu fie iíjre  SOS*9iufc: 
SUItijlcr, Ílíc ijic r w ir ucrbcrbcn! Der iUíci|íer er* 
fycbt íid), bebrobí bcu 21linb unb bas SUiccr unb 
es luirb gan* f t i l l .  5Lücid; ciuc fcicrlid)c G lillc ! 
Ile fe  Gbrfurdjl unb bcüiger Gdjauer crfü llt bic 
S«acti ber Siicmaub uiagt cin SBo rl ju
[agen. Da uuicrbridii ber iU icijlcr fclbft bie liefe 
G lille , inbcm cr ben 3ün<Krn bic critjle ftrage 
[tcllí: 2J3 o i|t cucr  ( ^ l a u b c ?  S id je r braunte 
fiĉ  bic|e Çiagc iicf iu bic Scrjc it ber

I t i í f í  nidjl and) tiujrr f<“>ni*i{jen bie ;\ ra a c  bes 
ÍSci lnnbs:  ijí cuer (^ ía u b c?  3üir i i ’red)cn um 1)1
imVI uom (r>Ioubeii unb fiibrcn bas ül^orl nod) im 
VJíuubc. tucuii ber ’ ] i u e i f c l  Das e i í i i l l í .
VI Is (f)Idubige morijfcu iu ir gelleu, ob tuir es aber 
and) | in b ?

3 m Dienfl in ber loíen Vlrmee begrgucle mir 
uní) mriuem Mamerabeu einmaí cin ru|[iid)cr '^ru -  
ber mil ber /vrane, oh mir (íldubig jeien. 3 1o 
enuiberíe mein ^ e f d h r i c :  3 11 n n j c r m  ^^olí fiitb 
a 11 e glüubig.

9Uic rcd)tferlii]t Jid) al»er imier '^efemilni?  im 
all laplidien 1'ebeii, iu 'B lu im  imb '^dm Mcrigícil?  
X*a mujj es [idj anstunten, nh mir gluiibcn. D e r  
*r»laubc nIme 3üerle ijl foi. 3 nc- 2, 17. Xoter  
i^ laubc i(t iuol)lfcilc VUarc. D a r u m  f ia g l  3 C!,IS 
ci11111a 1. Dori) meun her> Hlícnjdien '3 oí)it fommt, 
meinjl bu, ba[j ei loeibe (r> I a u b c u finbcn auf  
£ rb cn.  l ’uc. 18, 8.

ber JrScrr haf cin Vied)!, and) bei uns (fila is 
'hensfnidjlc }u fiuhen. .Míit jlarlem Vlrm bal cr 
uns auspcfiilut aus bem ^anh ber Gdircdcn. Der 
Tob hallc jeine Vlrmr nadi uns uiispejliedl. — 
3 ' i  nrofícr Vlnní< jdjrieen mir: íõeir I j i i f  uns, mir 
oerbcihen! l í i  lja lf unb mm - mujj l£r nid)l 
heule ]d)iucr^!id) and) uns fraqen: 30o i j l  cucr
0»laubcV ^üir íiub «leituj), bajj (£r tu ii uns im 
'3 thiff umr l)ierl)cr. yUirb i£r uns uun l)ier un= 
lergel)eit lajfcn? 9iie unb nitiiuter. i^lauben lu ir 
bas. baiut biirfcit m ir and) nidit jclbit über uujerc 
3liege beflimmcn, [ojtbern m il bem sjlja lm ijic u  bc= 
ten: .Ç̂ crr meife m ir D e i n c u  üüeg unb leilc midj 
auf rid^liger SBaOu.

C  baj; u iir  uns bod) rublid) uujerer ^flid)lcn 
unb Vlufgabeu bcumijl luürbcn, unb crlenucii, Daj) 
ber ^ e rr uns gerabe bier braud)en um! 1. üiJir 
í;aben bcfattbcrc Urfudic, oor uiclen 'Uíiliioncn 
y.fíenfrf)cn uoraus, ,̂ u hefenneu: 3 11 mieoiel yio l, 
bat nid;t ber gudbige t'>oll, iiber utis jjlüge l gc-- 
brcitcl! Slbnnlcu mir bod) ciuutal redjt [ l i l l  toerben, 
oor 15)011 unb ftlícnfd)en, bamil bie /írage 3cfu 
uns jur^ S3cfiitnuug brdd)tc! Die 3 ‘i nncr ocrlorcn 
allen ÜJtuí im G lurnt, aber |ic fpraugcn uid;l iu
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Figura 3- Facsímile do Die Neue Brücke, com a capa do exemplar 

número 6, a circular em junho de 1938.
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f l e i i c 5ipo c ĉ

o . f . , , . „ rk„  U ) c u n o i i i { i J d , K S  1 3 I u l í  f ü e  I 3 r n | i l i c n  e m .n iw ir,:
r*n In * 1 í) r i r. , í rt, <m o r f 1 n . .
J  !r ' .....  ' " Vlumrnnii.

nllinrlnn, IWnliltrn ^SoJuilÇ I tf.lncc ( t i f  úllc, a 11« f i i r  C ÍU fll ! Col,° 111

1. 3al)rnunn 3im

# c tr  über fid) felbfÜ
9 íid ) l b o s  u in d jt f u i ,  (¾ i u i r  n i : i ) í s  üb er u n s

a nc rlc n n c n  lu o llc n , jo v ih e rti cbcn, b o ji iu i i  e t iu . is
D crchrc n, b n s  über 11115 i i t ;  benu inbem  u>ir 0? 
u c rd jrc i i.  beben m ir u n s  411 i i jm  hi u ia f  u n o  l^ iv u  
burd) u u je re  V ln c il rn n u m i 1111 Deit I n :], ^ 1 h umr
íe lb c r b o s  õ ü i ic rc  in  u n s  1 ru g e ii unb  m m  hut>,
| n u c sQ k id ;c n  5U je iu .

(5 ü c t lj c.

3>cr Sdjcibcttofl (Efjrifü.
Uub cr ir rad) 311 iciucti j i t i iq c r n :  tíucr >Vi\> 

crídjrcdc nidbll (r>íu 11 l*cí 011 0)ol!  1111D ql.iubv'1 nn 
mid)! 3 u  nicincs v4*atci: .V*nujc íino uirlo 'Jüoh 
mingcn. ÜLUcniiã nirtil io uui 1 c, jü molllc idi :,n 
cud) jagen: 3 )̂ ^>c 3 tiitlo ]\\ bc
rcilcn. Uub menu id) Ijiuqrhe, cud) bic 3 íd í ic  
ju  * bcrfilcn. [0 u)ill id) micbciíoimucn íntD cud) 
3U inir nebmen, nnf boj? ibr |cib, iuo id) bin.

3  d) bin ber 'Jücii iiiid bic vJHabrl)ci{ uno bas  
ü e b w ; Tticmanb foimnt jum Walei.  benn burd) 111 id).

3 o l j .  1 4 . 1 0 .

^fiugftcn.
3d) U lill cud) nid)t mcijcir laffcn; id) fmmnc ju 

cud)! 3ol). K  18.

X)as ijt eine ber qanj nruhcn unb quabennollcu 
$icrtyci|)ungeu ber inciliqcu 'Bdjrift. 3lMr VJicnjdjen 
|inb iiifolgc uuircr l^ottcsícrnc SUaiícn, b. b. tòoll, 
ber Siatcr, fc ljll uns. 3 CÍ115 £Ijri|lns «H qetonnucn, 
um mis njicbtT itabc ju lOoti 311 briuqeu.‘ l£r l)at 
alies baju iírforberlidje qciau. Das bcjeuqt uns 
bas ..Htcu  ̂ uon tfjolqatba» uub bns leere <0 rab, 
in bem ,ber 6 oI)ii qclcgcu fjutic. Wbcr u»eun mii 
umílid; crfníjrcn luollcu, iuas cs beijit, 3U (OjpU 
>,ÜÍ€bcr SJatcr", (apeu biirfeu, mu(i ber ticirljiciji- 
jidje l£l)riitus itits *um qegeuumríiqeu, pcrjònlid^u 
£>çilanb urcrbeu. ( Ir muy ,\u uns lommen. Das

1938 9lu iittncr 1)

(KÍd)icl)í nllciii  burd) brn beilifirn íficiíl. D a s  (ol- 
Icn mir an bieicni ^finqjtfclt  mieber crlcbcn. J m a r  
iíl bns ci 11 c iiar hilme v£‘ru>nrIunn. iic Uu()í
jidi auf 3 cju ^crl jc i ju m q . iíüir lúmicii ben I)c i- 
liiKii <r»cijt niflit bcrbcnminqcu. Mciuc nicnjd)lid)c 
Vfii lu na ocrjdjafff rin Vlnrcdií nnf ibn. Vlber mir 
biirjcn 11111 ibn bilten. T a n u  ninniit VIl)riííns 'JÜol)  ̂
uiinn iu uns, uub mit ihm luirD uns bic unaus* 
ii»rcdilidic íKiI lc  ber qciiiIirljcn 3 ci  ̂1111 npcn uiieil,  
bic ber ^ a l e r  iu jciucin 3 oI)uc uns juaebadjl Ijaí.

5£13s .— U3L

C l)c iltH *r <r >cii 1, Ic l jr  bei u n s  ein,
IInb Inji uns beine ^Bübnmui [ein,
C loiuui, bn ySrr^rnsjnunr!
T u  bimiulijí!) Üidit, litji beinen <3 diciu 
v̂ c i  uns uub iu uns trüftii] (cin,

Ĵii ílc ícr íVreub uub 'Jüomic!
3 puuc, iíUoiiue,
ysimuiliid) Vcbcn tuilljl bu (jebeu,
'íüenii mir bcíen;

]̂u bir. toiunicu mir ^elreíeu.

D u  Oncll, b rau s nlle 9ücisí)ri( flicjjí, 
TNc jid) iu fioimuc '3 celcn n *cij 1, 
iía)5 briucu I r o j l  uns bi.ireu,
D n jj toir iu (f/loubcuscininfeií 
Víud) ibuucn nllcr i£ijriUeuIjeit 
Dcin mabres ^jcunnis Icl;rcu.
Sijrc,  lebre,
Daj} mir füiincn $)cr,̂  uub 6 imicn 
X)ir crqcbeu,
D ir  311111 1’ob'uub uns 311111 1’cbeu.

31 e{) bu uns bei mi( beiuein 9laf 
Unb fiil)r uns íclbjl ben redilen ^ fa b ,
D ie  tnir bcu yücç\ uidjt unijcu;
<r)ieb uns ^ c itü u b iq le i í ,  ba ’̂  u>ir 
<fictrcu bir blcibeu í i ir  uub fiir,
SUcuu ruir mas Uibeu 'miiijen.
0 d)auc, baucf
ÍUias ^crrijjeu uub qcflijjeu
D idj 511 (djaucu,
Unb 'auf beiucu I r o i t  311 baucu.
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3.2. Os livros: a construção de "sua" história 

Ao lado da coleção do Die Briicke, como já se mencionou, 

constituirá fonte para este estudo, um série de livros, produzidos pelos próprios 

menonitas, acerca de sua História. Estes livros, editados, a maior parte, sob os 

35 

auspícios da Sociedade Histórica Menonita , constituem um fonte preciosa sobre o 

tema ora em estudo. São, como também os jornais, e quase tudo entre os menonitas, 

editados em língua alemã. 
36 

O primeiro deles, o Weltweiíe Bruderschaft , organizado por Horst 

Penner37, é uma coletânea geral sobre a História Menonita. Busca de forma 

sintética, dar uma visão panorâmica do movimento anabatista-menonita, desde a 

Reforma até a atualidade. A organização da obra é feita de forma cronológica, isto 

é, o autor indica o ano e explica os fatos relacionados ao movimento naquele 

momento, de país para país. Algumas partes são bem interessantes, principalmente 

as relacionadas com os primórdios do Anabatismo. A busca de tornar o livro um 

manual sobre História, acaba citando muitos nomes, datas e fatos sem oferecer uma 

análise mais aprofundada dos temas. Principalmente no que se refere ao Brasil, o 

livro é extremamente deficiente: das 542 páginas, apenas 10 abordam os menonitas 

no Brasil, de forma muito superficial e apenas informativa. A primeira edição do 

35 A Mennonitische Geschichtswrein é um instituição menonita que tem como objetivo primeiro, 
preservar a documentação original sobre a História Menonita e financia a pesquisa e a publicação de 
livros sobre este tema. Sua sede e seus arquivos ficam na localidade de Kirchheimbolanden-Weierhof 
Alemanha. 
36 "Irmandade no Vasto Mundo", em alemão. 
37 Alguns dos autores, como se verá, são professores de História nas escolas menonitas Outros, 
possivelmente eruditos auto-didatas. N o caso de Horst Penrter, não foi possível descobrir qual sua 
profissão. Possivelmente era pastor ou professor, pois pela qualidade das informações e pelo estilo de 
suas obras deve ter passado por alguma instituição superior. 

89 



94 

livro ocorreu em 1955. Houve mais 4 e a que constitui fonte para este estudo é de 

1995. 

38 

O livro Mennoniien in Brasilien é também uma coletânea, 

organizada por Peter Pauls, Jr., o pai dos "historiadores" menonitas no Brasil. Esta 

obra foi encomendada pela Sociedade Cooperativa Agropecuária Witmarsum para 

comemorar os 50 anos de imigração menonita para o Brasil em 1980. Como toda 

obra de História comemorativa, tem um lado triunfalista, emotivo e romântico É. 

composta por textos de diversos autores, a maior parte deles testemunhas das 

histórias relatadas. Os textos tratam dos mais diversos assuntos: aspectos da vida 

econômica, política, cultural e religiosa dos 50 anos de presença menonita no 

Brasil. Alguns deles são muito interessantes, pois descrevem pormenorizadamente a 

vida escolar e a comunidade religiosa. 

O livro é dividido em 6 partes: a primeira contendo textos sobre a 

colonização do Krauel e do Stoltzplateau; a segunda, sobre a remigração e fundação 

da Colônia Witmarsum, no Paraná; a terceira sobre a Colônia Nova, no Rio Grande 

do Sul; a quarta, sobre os menonitas em Curitiba e a quinta parte, sobre os 

menonitas em São Paulo. A sexta parte, toda em português, traz textos de políticos, 

empresários e acadêmicos, que escrevem sobre a experiência menonita no Brasil. O 

que o livro tem de mais interessante para a presente pesquisa é o rico acervo de 

fotos sobre o período do Krauel e grande quantidade de estatísticas escolares e 

econômicas sobre o período ora em estudo. A única edição do livro ocorreu em 

1980 e dispõe de 270 páginas. 

38 "Menonitas no Brasil", em alemão 
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39 Também organizado por Peter Pauis, Jr., o livro Urwaldspioniere é 

composto por 43 depoimentos de pessoas que viveram a experiência do início da 

colonização no Krauel e no Stoltzplateau. Estes relatos estão relacionados com 

diversas áreas: tratam do impacto psicológico que a selva provocou sobre o 

imigrante, da fauna, da flora, do clima, da vida escolar, da redescoberta do 

Plattdeutsch, da vida econômica, da vida da mulher imigrante e seus labores, das 

dificuldades de colonização em um país tropical, etc Este livro representa uma rica 

fonte de informações sobre o período em questão, pois além dos detalhados 

depoimentos de pessoas que experimentaram esta empreitada, a obra traz cerca de 

31 fotos do período. 

A obra de Peter P. Klassen, Die russlanddeutschen Merinoriiten in 

Brasilien40 , é, de longe, a melhor obra sobre os menonitas no Brasil, durante as 

décadas de 1930 e 1940. Ricamente documentada, bem redigida, bastante crítica, 

não só serve de fonte sobre o período, como indica outras fontes e levanta grande 

quantidade de questões. 

41 

O autor, Peter P. Klassen , é um menonita que, saído da União 

Soviética, acabou por ser assentado com sua família no Paraguai, na colônia 

Fernheim. Lá, após formação acadêmica na Alemanha e na Suíça, tornou-se 

professor de História e redator-chefe do Mennohlati, órgão noticioso dos menonitas 

no Paraguai. Paralelamente a estas atividades, desenvolveu também a carreira de 

escritor, cujas obras se compõem basicamente de temas da História dos menonitas. 

Como já foi evidenciado, sua obra em questão é um criterioso trabalho histórico. O 

39 "Pioneiros na Selva Virgem", em alemão. 
40 "Os mennonitas teuto-russos no Brasil", em alemão. 
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livro, editado em 1995, sob os auspícios da Sociedade Histórica Menonita, tem 490 

páginas, dividido em 10 grandes unidades. Estas unidades tratam das razões de 

saída dos menonitas da Rússia, a escolha do Brasil como país de destino, de como 

os camponeses das estepes se tornaram colonos na selva, da adoção de um sistema 

administrativo para as colônias, das questões religiosas, da vida econômica, da 

reconstrução da vida cultural, dos conflitos surgidos entre os colonos, que 

culminaram na dissolução das colônias menonitas em Santa Catarina e na saída dos 

colonos para o Paraná e para o Rio Grande do Sul. 

Além do livro acima citado, uma outra obra de Peter P. Klassen é 

fonte para o presente estudo. O livrinho Die deutsche-völkische Zeit in der Kolonie 

Fernheim, Chaco, Paraguay: 1933- 194 f' trata de um sério conflito surgido na 

colônia menonita de Fernheim, provocado pela influência que as idéias nacional-

socialistas do 111 Reich tinham sobre um determinado grupo de jovens menonitas da 

citada colônia. Nesta obra, Klassen discute conceitos de Volkstum, Deutschtum e 

Mennonitentum, sob o viés menonita e que serão de grande valia no Capítulo 5 

deste trabalho. 

E, por fim, ainda de Peter P. Klassen, um livro de contos baseados 

em depoimentos sobre a capacidade dos menonitas de largarem terras, 

propriedades, bens, tudo, para resistir a opressões e intolerância, e recomeçar outra 

vez em outro lugar. O sugestivo título do livro Und oh ich schon wanderte... (E 

mesmo que eu já tenha emigrado...) explica a temática dos contos. São abordados 

temas como a procura de terras, a luta para manutenção da isenção do serviço 

41 Não confundir com Peter Klassen, redator do Die Brücke, de 1932 a 1936 Entre os menonitas, em 
função da endogamia apresentada pelo grupo, iremos encontrar um grande quantidade de homônimos, 
como neste caso 
42 "O período de nacionalismo alemão na colônia Femheim, Chaco, Paraguai 1933-1945", em 
alemão. 
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militar, a reconstrução e renovação dos sistema escolar, a vida das mulheres, o 

trauma dos campos de concentração soviéticos, a luta pela escola e pela 

independência das colônias. Ao final, constam as fontes utilizadas para a elaboração 

dos contos. 

Neste momento cumpre destacar o excelente nível da língua alemã 

utilizada, tanto no Die Brücke, como nos livros acima descritos. Filólogos e outros 

estudiosos de línguas ficam impressionados com o bom estado da língua alemã e a 

elegância de estilo que permeia estas obras. Devemos notar também a grande 

quantidade de títulos sobre História e mesmo a facilidade de acesso a elas. 

Podemos agora colocar a questão: porque os menonitas escrevem e, 

principalmente, lêem tanto? Primeiramente, para meu objeto de pesquisa, os 

menonitas, a leitura constitui um elemento essencial na construção de sua 

identidade religiosa e étnica. Para eles, como para os grupos protestantes em geral, 

a identidade religiosa repousa na leitura e na reflexão acerca dos textos bíblicos. 

Este elemento tem como característica ser uma prática criativa, pois através da 

leitura individual da Bíblia, o crente garimpa as justificativas para a prática 

religiosa e para a experiência da vida e da salvação. 

Quando pensamos os menonitas como leitores, devemos observar 

esta experiência como a possibilidade de se estudar a leitura como uma atividade 

extremamente comum entre um grupo de pessoas comuns, que teve início há cerca 

de quatro séculos, nas turbulências religiosas e políticas da Reforma na Suíça, e que 

posteriormente se alastrou para a Holanda e a Alemanha. 

Com o hábito diário de leitura da Bíblia, tornou-se mais fácil o 

acesso a novos textos, possivelmente de teores diferenciados, o que aumentou o 

nível cultural destes leitores. E com o tempo, a perseguição sofrida, resultou num 
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fechamento do grupo para o mundo exterior e em conseqüência, num caráter mais 

homogêneo do grupo, de forma semelhante ao ocorrido com os judeus, conforme o 

que foi abordado na introdução deste trabalho. Assim, a preocupação com o estudo 

acurado e permanente da Bíblia e da sua História, leva os menonitas a considerarem 

a Educação como extremamente importante. 

O surgimento de um sistema escolar eficiente é uma conseqüência da 

idéia de livre interpretação da Bíblia e da busca da salvação. Da mesma forma a 

Sippengemeinschaff3 só poderá ser preservada através do estudo de sua História de 

perseguição e resistência. 

Como vimos, a preservação da identidade religiosa e da identidade 

étnica menonita se processa na escola. Mas que escola é esta? No capítulo 4, a 

seguir, poderá ser apreciado um estudo acerca da estrutura do sistema escolar 

menonita. 

43 Significa comunidade clânica. 
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Capítulo 4 

A Escola Menonita 

A escola foi uma das instituições mais valorizadas pelos menonitas, assim 

como pela Reforma. Inúmeros escritores e publicistas do século XVI e seguintes, 

preocuparam-se com este assunto. Este fato pode estar ligado à idéia de alguns 

humanistas, tais como Erasmo de Roterdã, de que a valorização da escola, sua melhoria e 

aperfeiçoamento resultariam em uma reforma de toda a sociedade, através dos educandos 

que dela sairiam. 

Todos os reformadores religiosos se preocuparam muito com a educação. 

Primeiro, por ela estar em crise e segundo, por ver nela uma maneira de solidificar as 

conquistas da Reforma. Eles pensavam que através da educação de alto nível para todos 

os crentes, imbuídos do sacerdócio universal, as conquistas da redescoberta do Evangelho 

seriam asseguradas. 
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4.1. A Escola da Reforma 

Entre os principais reformadores, Martinho Lutero dedicou uma especial 

atenção à questão escolar. Ele se preocupava especialmente com a sua reestruturação e 

manutenção. 

Percebemos a importância dada por Lutero à escola através dos dois 

tratados escritos por ele acerca dessa problemática. O primeiro, escrito em 1524 e 

intitulado Aos Conselhos de todas as cidades da Alemanha para que criem e mantenham 

escolas cristãs , contém uma série de sugestões referentes à reforma e criação de escolas. 

O segundo texto Uma prédica para que os pais mandem seus filhos à escola, foi escrito 

em 1530 e seria quase que uma continuação do primeiro. Teria sido escrito em função dos 

problemas advindos da criação de escolas, segundo sua sugestão de 1524. Os pais não 

estariam mandando seus filhos regularmente à escola em função destes servirem como 

ajudantes em tarefas, muitas vezes essenciais para o sustento da família. 

Segundo o professor Walter Altmann (1994, 200), o quadro educacional na 

época da Reforma e no fim da Baixa Idade Média era de esgotamento e refletia a crise de 

transição do feudalismo para o mercantilismo. Durante o período medieval, a única 

escola existente era aquela ligada às ordens religiosas e às catedrais diocesanas. Sua linha 

pedagógica era originária de Aristóteles e São Tomás de Aquino. Isto restringia as 

possibilidades posteriores dos estudantes à carreira eclesiástica. 
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Com as transformações sociais e econômicas do fim da Idade Média, estas 

escolas foram perdendo gradualmente seus atrativos, pois não correspondiam mais às 

necessidades da época. Mesmo antes de Lutero dar início à Reforma, uma série de novas 

escolas superiores começaram a surgir: Erfurt, onde Lutero estudara, Wittenberg, onde era 

professor, Tübingen, Frankfurt-no-Oder, Viena, Heidetberg e outras mais. 

Com a nova circunstância social, política e econômica provocada pelo 

colapso do mundo feudal surgiu a necessidade de um novo tipo de escola. Esta deveria 

formar os novos profissionais para o comércio e para a administração dos Estados e das 

cidades, que era cada vez mais centralizada. 

Lutero sugeria que a nova escola deveria ser planejada para abrigar uma 

quantidade maior de estudantes, de preferência, toda a população em idade escolar de 

ambos os sexos. Para ele, a principal razão que justificava a reforma do sistema 

educacional era a de que não se deveria perder o Evangelho que havia sido, enfim, 

redescoberto. Segundo Lutero, era como uma chuva de verão que passaria em pouco 

tempo. Se esta redescoberta não fosse assegurada continuamente através da escola, poder-

se-ia perdê-la novamente. Mas o reformador também acreditava que as escolas tinham 

outras funções importantes como a de formar bons profissionais e cidadãos para atender 

as demandas da sociedade e da economia. 

Lutero acreditava que os pais por si só não teriam condições de sustentar o 

estudo de seus filhos. Os mais nobres certamente permaneceriam analfabetos A Igreja, 
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segundo ele, também não teria condições de assumir a tarefa educacional. Seria do Estado 

a tarefa de organizar um sistema de educação pública. 

Sabemos que, como reformador, Lutero estava próximo de príncipes e 

governantes de diversas monarquias na Alemanha e Escandinávia. No entanto, na questão 

educacional ele se reportou aos governos municipais, pois considerava que as cidades, as 

comunidades menores estavam mais capacitadas a institui-las e a geri-las posteriormente, 

de forma mais competente e de acordo com as necessidades locais. Assim, afirmava que 

os prefeitos e vereadores deveriam obrigar os pais, por força da lei, a enviarem seus filhos 

à escola. 

Este novo sistema educacional acarretaria cuonues benefícios para a Igreja 

e para o Estado. A igreja seria beneficiada na pregação e no entendimento do Evangelho. 

Ela precisava de pregadores aptos e bem preparados para o ensino dos temas evangélicos. 

Daí a ênfase de Lutero na boa formação dos novos pastores. Ao incentivar os pais a não 

deixarem de mandar seus filhos para a escola, ele tinha a esperança de que alguns dos 

alunos se tornassem pastores futuramente. Junto com a profissão de pastor, a de professor 

era a mais importante de todas. Depois vinham a de advogado e a de médico. 

Quanto ao currículo escolar básico, o reformador se mostrou um grande 

partidário das idéias humanistas. Propunha o ensino das línguas antigas, grego e hebraico, 

para que os alunos pudessem ler a Bíblia nos originais. A Bíblia seria também o livro 

mais importante, o que ressalta o caráter cristão desta escola pública nor ele pensada 
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Fariam ainda parte do currículo, o latim, o vernáculo, a história e a matemática. A 

filosofia aristoteliana, entretanto, não era prevista, apenas, e no limite, Santo Agostinho. 

Em relação à metodologia de ensino, Lutero previa a divisão das escolas 

por sexo, isto é, haveriam escolas femininas e masculinas, onde os meninos seriam 

ensinados por professores e as meninas por professoras. Notem-se duas novidades na 

proposta de Lutero: a primeira seria uma preocupação com a educação das meninas, até 

então totalmente negligenciada. A segunda seria a abertura para uma carreira profissional 

autônoma para as mulheres, que além de serem educadas para entender a mensagem 

evangélica, para administrar o lar e educar os filhos, poderiam ingressar no mercado de 

trabalho como profissionais da educação, campo antes restrito aos homens. 

Sabemos que as idéias de Lutero foram rapidamente adotadas, ou 

realmente houve uma tentativa de adotá-las. A prédica de 1530, como continuação do 

tratado de 1524 é uma prova disso. Sabemos também, que suas propostas escaparam dos 

círculos luteranos e influenciaram as outras correntes da Reforma, como os adeptos de 

Zuínglio. Este, em Zurique, aconselhou o Conselho Municipal a instalar escolas que 

tivessem uma dupla função: educar para a vida religiosa e para a profissão. Com isto, 

Zuínglio pretendia minar os exércitos mercenários suíços, que arregimentavam os jovens 

para lutar a serviço dos poderosos da Europa, entre eles o papado. 

Com relação aos menonitas, as fontes disponíveis pouca informação nos 

dão acerca das origens de seu sistema escolar. As fontes, como mais adiante veremos, 

citam seu sistema escolar pela primeira vez, somente em tomo de 1700-1750. Sabemos, 
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no entanto, que as diferenças teológicas entre luteranos, calvinistas e menonitas não 

atingiam o sistema escolar. Os reformadores não divergiam em sua visão da escola e de 

suas funções. Ela era importantíssima, pois era o lugar onde crianças e jovens seriam 

preparados para serem bons cristãos. 

Por outro lado, cabe citar aqui, a possibilidade dos menonitas terem 

entrado em contato com a Didactica Magna, de João Comenius, bispo da Igreja Unida 

dos Irmãos Morávios. Sabemos que os menonitas e os morávios estiveram em contato 

durante um grande período nos séculos XVI e XVII. Daí deduzimos que tenham entrado 

em contato com os escritos de Comenius, que era um grande estudioso da questão 

educacional, considerado hoje o pai da pedagogia moderna. Suas obras eram muito 

populares entre os círculos protestantes, principalmente nos Países Baixos, Alemanha 

setentrional e Polônia. Durante sua longa vida como exilado, Comenius viveu em Danzig 

e Elbing, cidades da Prússia com grandes comunidades menonitas. 

De forma semelhante, acreditamos que os menonitas tenham entrado em 

contato com o movimento pietista, que floresceu em algumas Landeskirchen1 luteranas, 

em especial a de Brandenburgo-Prússia. Este movimento, liderado por August Francke e 

Jakob Spener, visava reavivar a fé evangélica nas igrejas da Reforma e via na instituição 

escolar uma forma de fazê-lo. Foram criados enormes complexos educacionais, como o 

de Halle, com fins também caritativos, visando oferecer uma educação cristã de boa 

1 As igrejas luteranas ligadas a Estados levavam este nome, que normalmente é traduzido em português 
como igreja nacional ou regional, conforme o Dicionário Langenscheidt. 
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qualidade também para os desafortunados, normalmente negligenciados pelas autoridades 

seculares. 

Sabemos que os pietistas preferiam manter suas escolas desvinculadas do 

Estado, por não acreditarem na união deste com a Igreja. Os pietistas criam que o 

cristianismo só poderia realmente alcançar os seus fíns se seu estudo simples e 

pragmático andasse de mãos dadas com a prática. Os cursos de formação de pregadores 

pietistas eram bastante objetivos, consistindo basicamente do estudo das línguas antigas, 

da teologia, da Bíblia e das técnicas para pregação. Assim, os futuros pastores estariam 

preparados para se expressar claramente, de forma acessível às comunidades. 

Observamos que a busca pelo pragmático, pelo singelo, pelo que realmente 

é importante e vital, isto é, pelo essencial dentro da doutrina religiosa, coaduna-se com a 

mentalidade menonita. Analisando as fontes, vemos esta idéia perpassar a história 

menonita e se tornar uma de suas principais características. E também i n t e r e s s a n t e s e 

notar que, os locais onde os pietistas tiveram grande aceitação e popularidade, como 

Estrasburgo e Basiléia, eram regiões que no início da Reforma tinham profundas 

conexões com os círculos menonitas. Não teriam tido os pietistas uma origem menonita? 

Não seria esta a razão que levaria os menonitas a absorverem as idéias educacionais dos 

pietistas? 

Nas fontes consultadas, como já citado, nada é aventado acerca da escola 

menonita antes de cerca 1700 Pensamos que era função das fugas e perseguições que 

sofriam, especialmente na Suíça e nos Estados Alemães, pouco pôde ser feito em termos 
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de se instituir um sistema educacional sistematizado próprio. Acreditamos que somente 

após terem sido fundadas as primeiras colônias na Prússia Ocidental, por menonitas 

holandeses (1547), é que houve a disponibilidade de tempo, tranqüilidade e dinheiro para 

se pensar em organizar algum tipo de educação particular para as crianças e jovens 

menonitas, que refletisse as perspectivas quanto ao papel da escola como sedimentadora 

dos princípios religiosos. 

De qualquer forma, algum modelo os menonitas da Prússia Ocidental 

devem ter seguido, quanto à organização escolar. Pensamos que sua origem holandesa 

pode ter influenciado neste sentido, afinal, as comunidades do delta do rio Vístula, 

mantiveram profundo e constante contato com seus irmãos nos Países Baixos durante 

muito tempo. Talvez as primeiras escolas menonitas seguissem o modelo das escolas 

então em voga na Holanda, como as que a seguir descreveremos. 
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4.2. A Escola Holandesa 

Paul Zumthor (1989, 129-145), nos dá uma visão bastante clara do sistema 

escolar vigente nas Províncias Unidas após a Reforma, especialmente nos séculos XVf e 

XVII. Ele explica que neste período os Países Baixos não possuíam nenhum organismo 

estatal com a função específica de administrar e colocar em ordem o ensino. As famílias 

ricas contratavam preceptores que se responsabilizavam pelo ensino primário e 

secundário, quando o aluno poderia ingressar na universidade. Acreditamos que este não 

era o caso dos menonitas, especialmente dos que viviam na Prússia Ocidental, pois eles, 

em geral, não faziam parte dos extratos mais abastados da sociedade. 

A criação e a manutenção das escolas primárias eram iniciativa de 

particulares ou de associações particulares. Não sabemos com certeza se havia a 

necessidade de algum alvará municipal para a abertura destas escolas Caso bem diverso 

do que ocorria nos estados alemães, onde, conforme vimos, Lutero recomendava que a 

criação, manutenção e controle fosse efetivado pelas autoridades municipais. 

No caso holandês, as autoridades limitavam-se a efetuar um controle 

eventual e de natureza bastante imprecisa, do qual eram encarregados os membros do 

consistório da Igreja. Em alguns lugares havia uma inspetoria do corpo de professores. 

Nas cidades onde existia uma guilda de professores, esta controlava seus membros. Como 

vemos, a preocupação maior destes corpos de controle eram mais os professores do que a 

escola propriamente dita. 
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Os professores eram obrigados a assinar a profissão de fé reformada e a 

prestar juramento de fidelidade à Igreja Reformada e às Províncias Unidas. Somente 

então recebia um certificado que devia afixar à sua porta. Mas nem seu grau de instrução, 

nem seus costumes eram objeto de uma real avaliação. As reclamações quando à 

capacidade dos professores eram comuns. Entretanto, apenas casos como o de 

alcoolismo, faziam com que as autoridades exercessem seu poder. 

As regiões rurais eram muito mal servidas de professores bem preparados. 

Muitas vezes, homens doentes e incapacitados para outros serviços é que acabavam 

tornando-se professores por falta de opção. Nas aldeias, onde a escola era um anexo da 

igreja paroquial, o sacristão era quem assumia o cargo de professor. 

Os grandes defeitos do sistema escolar holandês e o fato dos professores 

constituírem uma das categorias profissionais mais pobres não impediam que os Países 

Baixos apresentassem um quadro de instrução e de alfabetização de boa qualidade em 

comparação com toda a Europa. O financiamento da escola era feito parcialmente em 

dinheiro e o restante em espécie: aves, laticínios, velas, tecidos, forragens para os 

animais, turfa e lenha para o fogão, etc. Aò que parece, esta despesa só não podia ser paga 

pelos realmente muito pobres, pois a grande maioria da população mandava seus filhos 

completar pelo menos a escola primária. 

Zumthor nos conta ainda que dos três aos sete anos as crianças 

freqüentavam a escola maternal, um jardim de infância, que normalmente era dirigida por 
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um dona-de-casa ansiosa em complementar seu orçamento familiar. Normalmente ela 

usava um ou dois cômodos de sua casa para instalar a escolinha. 

Depois deste período, a criança passava para as mãos de um professor 

primário, onde ficava por mais cinco anos. As dependências da escola primária eram 

normalmente arranjadas na própria casa do professor. Em geral, era composta por duas 

peças, o que permitia a distribuição dos alunos em dois grupos: os grandes e os pequenos, 

ou os ricos e os pobres, de acordo com a conveniência do professor. Normalmente o 

grupo dos pequenos ou dos pobres ficava sob responsabilidade da esposa do professor ou 

de algum ajudante contratado, com um eventual controle do regente. O outro grupo, dos 

grandes ou dos ricos, ficava em tempo integral com o próprio professor. 

No meio rural, as instalações eram ainda mais simples. Na Frisia, onde os 

menonitas chegaram a compor 25% da população, e em Gelderland, as escolas de aldeia 

ocupavam um estábulo, paiol ou celeiro. Muitas vezes a sacristia da igreja paroquial era 

sala de aula. Mas na maioria dos casos, seus prédios eram feitos de acordo com as 

técnicas de construção dos tempos pré-romanos: de barro e palha, gelados no inverno, 

sufocantes no verão e altamente combustíveis em qualquer estação. A descrição dos 

aspectos físicos da escola holandesa rural é muito parecida com a descrição que, algumas 

vezes, encontramos sobre a escola menonita, que muitas vezes sema também, aos 

domingos como lugar de culto. Esta prática, de utilizar uni único prédio como escola e 
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como igreja, encontraremos com freqüência não só entre os menonitas no Brasil, como 

também entre os outros grupos de imigrantes alemães.2 

Todos os dias, a aula começava com uma oração e pela leitura de um 

capitulo da Bíblia. Cantava-se então um hino e orava-se o Pai Nosso. Cada um na sua vez, 

os alunos aproximavam-se da mesa do professor, cumprimentavam-no, recitavam-no 

alguma tarefa anterior e recebiam alguma nova, que deveriam executar naquele dia. 

Retornavam então a seus bancos para fazer o que lhe fora solicitado. 

Conforme Zumthor, em cerca de 1600, a escola funcionava 330 dias por 

ano. No verão, as aulas começavam às 6 horas da manhã e terminavam às 19 horas. No 

inverno começava uma hora mais tarde e terminava uma hora mais cedo. Das 11 às 13 

horas havia uma pausa para o almoço e das 16 às 17 um recreio. Aos sábados à tarde não 

havia aula. Nos feriados, as aulas normais eram suspensas e exercícios de canto, leituras 

do catecismo reformado ou de outra obra edificante tomavam seu lugar. Nos dias mais 

quentes do verão, havia um pequeno período de 2 semanas de férias. Não havia aula nos 

dias de feira de gado e no dia de seu aniversário, nascimento de algum irmão, falecimento 

de algum membro da família ou outro acontecimento importante na família, o aluno 

estava dispensado de ir à escola. 

Para manter a ordem e a disciplina em sala de aula, o professor tinha uma 

série variada de castigos e punições. Chicote, palmatória, cintas. Em certas escolas, 

principalmente as que atendiam pobres e órfãos, havia um bloco pesado de madeira, com 

2 Die Briicke, nr 3 , outubro e novembro de 1932, p. 106. 
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um buraco do tamanho do tornozelo de uma criança, no qual se prendia o pé dos mais 

travessos, às vezes por dias. No caso dos menonitas, sabemos que os professores, mesmo 

em tempos mais recentes, não se furtavam em dar algumas varadas nos alunos 

indisciplinados (PAULS, 1980b, 6). 

O currículo da escola primária era composto por história, leitura, 

caligrafia, cálculo e catecismo. Para as meninas, as exigências eram menores do que para 

os meninos. Algumas aulas eram substituídas por trabalhos de bordado, tear ou tricô. A 

metodologia de ensino era bem simples: aprendia-se a ler as letras em sua ordem 

alfabética de A a Z, que pronunciadas pelo professor, eram repetidas incansavelmente 

pelos alunos. Depois vinham as sílabas e depois as palavras, até o aluno estar 

alfabetizado. 

Num país comercial, como os Países Baixos, a matemática era um objeto 

de especial interesse por parte dos professores. Os problemas de cálculo propostos eram 

fortemente ligados com a vida econômica do país. A escrita também era altamente 

valorizada e pessoas com boa caligrafia tinham emprego certo nos bancos e empresas 

comerciais. Professores que sabiam ensinar formas variadas de caligrafia jamais ficavam 

sem alunos. Eram ensinadas basicamente as letras góticas, romanas e itálicas. As línguas 

estrangeiras mais ensinadas eram o francês e o italiano, principalmente por professores 

huguenotes refugiadas na Holanda. 

Ao fim da escola primária, se os pais quisessem que seus filhos tivessem 

uma cultura clássica, estes eram mandados para a escola latina, designação que levava a 
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escola secundária holandesa. Até concluir este nível, o estudante teria que percorrer seis 

séries, dos doze aos dezoito anos de idade. Somente aos rapazes era permitido o acesso à 

escola latina, ficando as moças impossibilitadas de concluir estes estudos. Se os pais 

delas quisessem dar-lhes uma formação melhor, poderiam contratar um preceptor que 

daria as aulas em casa. Mas, somente as famílias burguesas mais abastadas podiam arcar 

com esta alta despesa. 

O controle da escola latina era feito por um colégio de curadores, formado 

por representantes do município e por pastores protestantes, era o responsável pela 

administração do ensino secundário. Aos curadores também competia a sabatina pela qual 

passavam os alunos no final do ano letivo. A administração individual de cada escola 

competia ao seu reitor. A escola latina normalmente ocupava os prédios de antigos 

conventos católicos, que haviam sido secularizados pela Reforma. Após algumas rápidas 

adaptações, estes prédios comportavam bem suas novas funções. Além da escola 

propriamente dita, no complexo escolar ficavam também o apartamento do reitor e os 

alojamentos dos alunos internos. As aulas começavam às oito da manhã e iam até as 

cinco da tarde, com um intervalo de duas horas à partir das onze horas. AJém das férias 

no mês de agosto, havia um grande número de feriados datas nacionais, daías religiosas, 

aniversário do reitor, feiras de livros, etc. 

Quanto ao currículo ministrado Zumthur nos esclarece que a principal 

matéria de ensino era o latim. Nos três primeiros anos, das cerca de 34 aulas semanais 

totais, 20 eram de latim. Nos três últimos anos a carga horária baixa, desta matéria, 

108 



100 

baixava para 10 horas semanais. O restante do currículo ficava dividido em catecismo, 

caligrafia, grego, retórica, lógica e matemática. Os resultados parecem ter sido bastante 

medíocres e os alunos demonstravam pouco amor pelo estudo. 

Com o tempo, os mais ricos começaram a abandonar a escola latina 

pública e ingressar em escolas particulares, mantidas por protestantes franceses 

refugiados, onde a cultura de língua latina era substituída pela francesa. Outros, eram 

encaminhados para internatos em Genebra ou Lausanne, na Suiça, mantidos pela Igreja 

Reformada local. 

De qualquer forma, quando o aluno terminava a escola secundária, estava 

apto a ingressar em algum curso superior disponível: filosofia, letras, teologia, direito, 

medicina e matemática. Quanto aos estabelecimentos de ensino superior, podemos 

enunciar dois tipos básicos: a universidade e a escola ilustre. A diferença entre as duas é 

que a segunda só poderia ter até 3 cursos e não poderia conferir o grau de doutor, como a 

primeira. Entre as universidades, a mais conceituada era a Universidade de Leiden, 

fundada pelos Estados Gerais em 1575. Tinha grande número de professores estrangeiros, 

muitos deles pagos a peso de ouro. 

Em relação ao restante das universidades européias, as holandesas se 

sobressaíam em função de sua criação recente. Criadas do nada, eram progressistas e 

desvinculadas do peso da tradição teológica medieval. Com isto, ciências novas ou pouco 

prestigiadas durante a Idade Média tiveram sua chance. Astronomia, botânica, química, 
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medicina, história e geografia floresceram. O ensino era prático e profundamente 

vinculado com o que acontecia fora dos muros da universidade. 

4.3. A Escola Menonita de Velho Tipo 

Sabemos que entre os menonitas não havia o objetivo do estabelecimento 

de universidades ou mesmo a mandar seus filhos para estas instituições. Primeiro porque 

eles não viam a escola como um lugar do progresso científico, nem estavam engajados 

neste ideal. Eles a viam como o lugar do ensino e da preservação da fé religiosa cristã, 

redescoberta pela Reforma. Em função disto, desde há séculos, a escola desempenha um 

papel fundamental entre os menonitas. É a escola que tem a função de preservar a 

identidade religiosa e étnica entre eles. Ela introduz o educando no mundo dos valores 

culturais e da tradição religiosa menonita e o incentiva para que as preserve. Em função 

disto, a questão escolar é um dos fatores determinantes de inúmeras atitudes entre os 

menonitas, em sua trajetória histórica. Foi a escola, ou sua preservação que motivou 

inúmeras migrações deste grupo. Quando, por exemplo em 1919, o governo canadense 

tentou impor medidas uniformizadoras sobre as escolas em seu território, como impor o 

inglês como língua curricular, os menonitas lá residentes resolvem buscar um novo 

refúgio onde pudessem manter sua escola intacta. 
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Assim, os menonitas foram capazes de desenvolver um sistema escolar 

que, sem qualquer auxílio de uma entidade estatal, propiciou a construção, o 

desenvolvimento e a manutenção de suas escolas. Em contraposição a outros grupos 

imigrantes alemães, que construíram as Vereinschulen, os menonitas construíram a 

Gemeindeschule4. Isto significa que eles viam a educação das crianças, tarefa de todo 

membro da comunidade. Cada família, tendo ou não filhos, estava comprometida em 

garantir o sustento financeiro da escola (BERGMANN, 1993, 88). 

Quanto à organização curricular, pedagógica e metodológica da escola 

menonita, as fontes disponíveis nos encaminham para o final do século XVIII 

(KLASSEN, 1997, 173). Dentro das fontes consultadas, esta seria a mais antiga descrição 

do sistema menonita, propriamente dito. O historiador menonita Peter P. Klassen nos 

informa como seria a uralte Mennoriitenschule5: ela não havia sofrido mudanças 

substanciais até cerca de 1919. Até aquele período ela teria mantido intacta a forma 

básica criada nas colônias menonitas da Prússia Ocidental. 

Conforme o autor citado, os alunos não eram divididos por classes etárias 

separadas. O que determinava a sua localização na sala de aula era o livro didático 

3 As Vereinschulen eram as escolas que foram estabelecidas nas regiões coloniais de imigração alemã. Eram 
organizadas e mantidas por associações de pais, professores e pessoas ou instituições interessadas em 
oferecer educação a crianças e jovens das colônias. Muitas vezes, elas mantinham algum vinculo com alguma 
igreja, mas normalmente tinham um caráter mais secular. Antes das leis de nacionalização de 1938, havia 
cerca de 1400 dessas escolas no Brasil, com um sistema curricular razoavelmente homogêneo. Havia também 
uma associação de professores teuto-brasileiros, da qual os professores menonitas chegaram a entrar em 
contato, conforme nos informa o Die Brücke 
4 As Gemeindeschttlen eram as escolas ligadas à comunidade religiosa, com a função de repassar, além dos 
conteúdos religiosos, o instrumental de leitura, escrita e cálculo N o caso dos menonitas, ela era mantida por 
todos os membros da comunidade, mesmo os que não possuíam filho? 
5 A antiqüissima escola menonita, tradução livre do autor. 
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adotado. Eram usados quatro livros didáticos que dividiam as classe em quatro grupos: 

cartilha, catecismo, Novo Testamento e Velho Testamento. Começando pela cartilha, o 

aluno passava para o livro seguinte, mais complexo e assim por diante até concluir o 

Velho Testamento. Nesse meio tempo, os alunos recebiam instruções básicas em escrita, 

leitura e cálculos. Utilizavam também hinários e outros livros devocionais. Neste sistema, 

as meninas freqüentavam as aulas até os 12 anos e os meninos até os 14. 

Os pastores e presbíteros consideravam que a forma acima era a ideal para 

que as crianças fossem educadas na fé menonita e assim garantissem a continuidade do 

ideal de comunidade. Esses líderes temiam que a introdução de novas disciplinas 

mundanas traria consigo o vírus da constestação da tradição e da fé, e consequentemente, 

segundo eles, o fim das congregações menonitas, através de sua mundanização. Estes 

líderes conservadores foram os organizadores dos movimentos de migração, nos 

momentos de grande tensão sofridos pelos menonitas, ocasionados pelas opções do 

grupo. 

Entretanto, haviam muitos membros das comunidades que viam na 

reforma do sistema educacional, uma forma de promover o desenvolvimento não só da 

escola, mas também da economia das colônias. Estes líderes liberais acabavam por se 

transformar no grande incentivo para a migração dos conservadores, pois estes últimos 

viam neles o primeiro efeito da mundanização da comunidade. 

Muito elucidativa é a visita de um historiador menonita da Alemanha, 

Walter Quiring, feita às colônias menonitas do Paraguai em 1933 (KLASSEN, 1997, 
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177-180). Em um de seus relatos ele descreve de forma crítica o funcionamento de uma 

escola de velho tipo. Aliás, Quiring esteve no Brasil neste mesmo período e auxiliou na 

organização das primeiras escolas menonitas, dentro de um estilo mais moderno, que 

naquele período significava profundo envolvimento com os ideais nacional-socialistas, 

como mais adiante veremos no capítulo 5. 

Quiring nos explica que na escola de estilo antigo visitada no Para miai, 

quando os alunos entravam na sala de aula, o professor já estava posicionado em seu 

lugar, no púlpito. Silenciosamente os alunos se dirigiam aos seus lugares. Ninguém falava 

nada, mesmo não tendo a aula começado. A sala de aula tinha paredes nuas e sem 

qualquer pintura. Na frente havia um tablado. Nele ficavam a mesa do professor, o 

púlpito e um banco comprido, onde aos domingos o coro sentava, durante os cultos. À 

esquerda, ficava um quadro envidraçado com a regras escolares. À direita, uma estante 

com lousas, hinários e Bíblias. A aula iniciava com um hino. Em seguida era orado o Pai 

Nosso e recitadas as regras escolares. O conteúdo destas regras se relacionava com 

questões imediatamente escolares, mas também com o relacionamento com os pais, com 

os vizinhos, normas de civilidade e cortesia. 

Em seguida, o professor simplesmente falava a palavra "leitura" e cada 

aluno pegava o livro didático do seu nível. Como já citado, haviam quatro níveis: 

Cartilha, Catecismo,- Novo Testamento e Velho Testamento, seguindo esta ordem nos 

graus de dificuldade. Livros mundanos, como os de gramática da língua alemã, de 

geografia, de história universal e de matemática não eram tolerados. 
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Assim, os pequenos que ainda estavam na Cartilha, liam em voz alta as 

letras, as sílabas e as palavras, enquanto os outros liam silenciosamente seus livros. 

Quando surgia alguma dúvida, os alunos levantavam a mão e diziam: "palavra nova!" 

Vinha então o professor e explicava esta nova palavra ao aluno. Em seguida vinham os 

exercícios de caligrafia. Depois a pausa. No retorno, em conjunto, recitavam a tabuada 

inteira algumas vezes e faziam exercícios de cálculo. No final da tarde, contavam até 100 

de trás para frente e de frente para trás e eram dispensados. Saíam da sala de aula tão 

silenciosos quanto entraram, assim como seus ancestrais, séculos antes, na Prússia 

Ocidental, e como ainda hoje fazem os amtzh da Pensilvânia. 
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4.4. A Reforma da Escola Menonita 

As primeiras tentativas de reforma do sistema educacional menonita, como 

anteriormente citado no capítulo 1 deste trabalho, ocorreram na Rússia. Não satisfeitos 

com a heterogeneidade das escolas menonitas, com a falta de preparo dos professores e, 

principalmente, com os resultados educacionais desanimadores, tanto para o nível de 

cultura religiosa e envolvimento dos membros com a Igreja, como para a economia das 

colônias resolveram iniciar um grande movimento que revertesse a situação. 

Segundo Horst Penner (1995, 136-138), a partir de 1843, Johann Cornies 

liderou um grupo de menonitas com o intuito de realizar uma grande reforma e 

revitalização da escola menonita. Seu objetivo era ampliar o currículo das escolas, 

abrindo-o para novos conteúdos, nova literatura, mais informações, melhores professores 

e maior remuneração para eles Cornies e seus amigos ipretendiam tornar a escola mais 

atraente e interessante para as crianças e mais eficaz em seus resultados. 

A comissão formada para a reforma escolar, encaminhou um relatório 

sobre o estado das escolas aos pastores e pregadores ej|um formulário a ser preenchido 

pelas comunidades e pelos professores. Neste formulário era descrita uma escola ideal, 

onde desde questões pedagógicas até o salário dos professores eram discutidos. As 

comunidades em geral, ao que parece, aceitaram positivamente a sugestão de reforma 

escolar. Após este período, passaram a se realizar conferências de professores, para troca 

de experiências e discussão dos métodos de ensino e sua melhoria. Após este ciclo de 
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conferências, Cornies redigiu um pequeno manual, com as diretrizes básicas da educação 

menonita, que passou a ser adotado pelos professores como parâmetro para sua atuação 

profissional. Assim, organizou-se um sistema escolar mais moderno na Rússia, que traria 

ainda a obrigatoriedade de educação dos 6 aos 14 anos de idade. 

A reforma previa também a criação de escolas superiores pedagógicas, 

onde teria lugar a formação das forças pedagógicas F.ste sistema, teve larga aceitação na 

Rússia, servindo de modelo para o sistema que os menonitas tentaram estabelecer no 

início dos anos 1930 no Brasil. Mas a existência de tal sistema não impediu que muitos 

estudantes se dirigissem para a educação superior em universidades na própria Rússia e 

na Alemanha6. É importante frisar, no entanto, que a preocupação dos menonitas com a 

educação, não os levou à criação de universidades na Rússia. Ao que parece, havia um 

interesse maior na criação de escolas secundárias profissionalizantes, em áreas de 

formação mais rápida e de aplicação prática nas colônias. As áreas privilegiadas eram 

agronomia, técnica mecânica, contabilidade, enfermagem, medicina naturalista e escola 

de professores, além da sempre presente escola de pregadores. 

6 Principalmente os alunos interessados em cursar teologia, medicina ou engenharia, é que procuravam as 
universidades alemãs. Não sabemos se os alunos recebiam algum estipêndio das comunidades para financiar 
seus estudos. Parece no entanto, que viagens de estudos eram freqüentes Heinrich Martins, o primeiro 
diretor da colônia menonita do Krauel, em Santa Catarina, chegou a freqüentar alguns «eme?tre% de teologia 
na Universidade de Leipzig, antes da imigração para o Brasil. 
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4.5. A Escola Menonita no Brasil 

Para observarmos a importância da escola entre os menonitas, basta 

observarmos a coleção do jornal Die Briicke. Nela, poucos números deixam de incluir 

algum artigo acerca da questão escolar. Da mesma forma, nos protocolos das reuniões 

realizadas pela diretoria da colônia do Krauel, em Santa Catarina, poucas vezes não 

encontraremos discussões e tomadas de decisões relativas à escola. Segundo Peter P. 

Klassen (1995, 319), ainda no primeiro ano de estada dos menonitas no Brasil (1930), 

teve lugar uma assembléia geral entre os membros da colônia que discutiu as 

circunstâncias de instalação, o mais breve possível, de uma escola no Krauel. Ficara 

firmado que uma determinada área na região central da colônia seria destinada para a 

construção da escola, a qual todas as crianças poderiam freqüentar. Logo após, teve início 

o trabalho de desmatamento da área, em regime de mutirão. O DB anuncia o fim dos 

trabalhos de desmatamento da área escolar em setembro de 1930. Ao mesmo tempo, 

observou-se que o número de alunos estaria em torno de 80 ou 90. Este alto número 

dificultaria o trabalho do professor. Seria então melhor construir uma escola para duas 

classes e não só para uma, como havia sido anteriormente planejado. Com isto, seria 

necessário contratar um segundo professor. Para tal, foi instalada uma comissão de 5 

membros encarregada dos assuntos educacionais da colônia. Com isto, a escola foi 

rapidamente construída e em janeiro de 1931 começaram as aulas. O rápido 

desenvolvimento da instituição escolar causava espanto não só aos próprios menonitas, 
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que não esperavam um sucesso tão grande em pouco tempo, mas também aos visitantes 

oficiais, como os que o DB nos informa7. Segundo este noticioso, o prefeito de Blumenau 

e os cônsules alemães em Porto Alegre e Florianópolis se expressaram favoravelmente 

quanto ao empreendimento. 

Sabemos também que os menonitas tiveram ajuda externa para concretizar 

o projeto escolar. Segundo Klassen, o diretor da colônia, Heinrich Martins e seu sucessor 

mantinham estreito contato com as organizações dos menonitas na Holanda, de onde 

recebiam constantemente fundos para a obra escolar. Ele conta ainda que havia um 

grande interesse por parte do VDA em fomentar a vida cultural nas novas colônias 

alemãs e manter o nível das escolas o mais alto possível. Para tal, ao que consta, a 

associação dispunha de volumosos recursos, que revertiam em bibliotecas, matéria! 

escolar, material para construção e honorários para os professores. 

Sabemos através do DB8 que em 1933 já eram 6 as escolas em 

funcionamento no núcleo colonial menonita em Santa Catarina. No Krauel haviam 3 

escolas: Witmarsum com 78 alunos, Waldheim com 65 e Gnadental com 42. Em 

Stoltzplateau outras 3: Auhagen com 34 alunos, Unruh com 37 e Gorter com 18 alunos. 

Da mesma forma, em 1936 foi fundada a escola menonita do Boqueirão, em Curitiba, 

para os filhos dos menonitas que já começavam a abandonar Santa Catarina em busca de 

melhores oportunidades econômicas. Em 1936 haviam 20 alunos estudando nesta escola. 

7 Die Brücke, janeiro e fevereiro de 1933, p. 6. 
8 Die Brücke, idettL 
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O relato do professor David Enns (KLASSEN, 1995, 320) é bastante 

esclarecedor sobre as primeiras experiências de lecionar na situação de uma escola 

colonial recém aberta: 

"Em 8 de janeiro de 1931 foi o primeiro dia de 
aula, o primeiro dia de trabalho com nossas crianças. 
Vieram 42 alunos, 22 deles eram iniciantes com idades 
variando de 7 a 11 anos. Os outros 20 eram alunos de 17 
diferentes escolas na Rússia. Um verdadeiro caleidoscópio 
de educação e conhecimento".9 

Com relação ao ponto de vista do cotidiano escolar, vale a pena 

reproduzirmos o depoimento de Elisabeth Toews (PAULS, 1980b, 6)10: 

"...no tempo em que freqüentei a escola, tínhamos um 
professor chamado Kornelius Funk. Nós, crianças, 
gostávamos muito dele, apesar de ser muito rigoroso 
conosco. Mas ele tinha que nos levar com firmeza, pois do 
contrário ele não daria conta da turma, que era muito 
numerosa. Infelizmente não me lembro mais quantos alunos 
éramos. Nossa principal matéria era a língua alemã, mas 
tínhamos também uma cartilha brasileira. Todos os alunos 
tinham uma lousa de ardósia.(...) Durante a aula, o 
professor circulava entre os bancos. E se ele pegasse 
alguém cochichando, o coitado levava umas varadas. É, 
ordem existia na escola. (...) Pouco tempo depois 
recebemos outro professor. Seu nome era Peter Friesen. Nós 
gostávamos muito dele, pois brincava conosco durante o 
recreio." 

Podemos observar nos depoimentos acima a tentativa de estabelecer uma 

determinada ordem, mas antes, um bom relacionamento entre alunos e professores. Com 

9 Tradução livre do autor. 
10 Tradução livre do autor. 
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isto, haveria a chance de transformar a escola não num castigo, mas num lugar agradável, 

onde os alunos tivessem prazer em permanecer e assim introjetar neles as doutrinas do 

Mennanitentum e do Deuschtum. 

Sabemos também do grande interesse por parte dos menonitas em manter a 

escola particular como o veículo de preservação de sua identidade particular menonita, 

mas que a maior parte das vezes acabou por responder aos anseios de preservação do 

Deutschtum. Esta devoção, como em breve veremos, não pode deixar de ser observada 

pelas autoridades brasileiras, quando em 1938, suas escolas foram fechadas. 

A diretoria observou rapidamente qual a situação da escola do Brasil. 

Sabia que a promessa feita aos primeiros imigrantes alemães no século XIX, de que 

teriam escolas públicas gratuitas, não se cumprira Os próprios colonos tiveram que, 

mesmo com grandes dificuldades, se organizar e providenciar a educação de seus filhos. 

Afinal, pensavam os colonos menonitas, como o governo brasileiro traria professores 

gabaritados e construiria escolas bem equipadas para os colonos alemães se nem sequer 

tinha competência para atender aos próprios brasileiros natos ? Já acostumados a manter 

eles mesmos sua próprias escolas, os menonitas nada esperaram de ajuda governamental. 

Prepararam-se então para poder oferecer a melhor educação possível para seus filhos, em 

escolas privadas, dentro de sua tradição ancestral. 

Ao mesmo tempo, era necessário que pelo menos os professores das 

escolas menonitas aprendessem, a língua portuguesa o mais rápido possível, além de 

incluí-la no currículo escolar. A questão do aprendizado da língua portuguesa é uma 
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constante, no caso dos menonitas do Brasil. É de surpreender esta atitude, pois na Rússia 

havia uma certa má vontade entre eles de aprender a língua nacional. Conforme o 

verificado, no DB encontramos inúmeras referências a se aprender ou à necessidade de 

aprender a língua, pois isso era necessário para que não se perdesse oportunidades neste 

novo ambiente, no qual os menonitas passaram a viver. Devemos destacar que os exames 

de proficiência" eram aguardados com ansiedade e as aprovações muito festejadas. 

O governo federal acabou por encaminhar um professor de português em 

tempo integral para a escola de Witmarsum, para ajudar nos trabalhos de ensino da língua 

portuguesa para todos os adultos interessados e para os professores em especial12. O 

governo brasileiro, após a viagem de Heinrich Martins ao Rio de Janeiro, mandou o 

professor Athur Sichmann para o Krauel, com o objetivo de ensinar exclusivamente para 

os menonitas a língua portuguesa. É conhecido que Sichmann estava ligado à 

congregação batista do Rio e que ele teve bastante sucesso na sua missão. Resta saber 

porque tamanha deferência aos menonitas por parte do governo federal, se a questão da 

educação era da jurisdição estadual. Segundo o DB, a visita de inspetores de ensino do 

governo de Santa Catarina era uma freqüente e estes, segundo consta, ficavam 

impressionados com a solidez, conforto e limpeza dos prédios das escolas menonitas. 

É interessante notar que quanto mais as condições econômicas se 

deterioravam nas colônias, mais eles se apegavam à idéia de ampliar os serviços 

11 Esses exames eram destinados em primeiro lugar para o s professores estrangeiros em atividade nas escolas 
particulares Uma comissão era encaminhada regularmente pela inspetoria de ensino e aplicava o s exames Os 
professores aprovados recebiam a permissão de continuar lecionando 
12 Die Briicke, outubro e novembro de 1932, p.7. 
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educacionais, como a de uma Zentralschule ou Fortbildurtgschule bem administrada, no 

modelo russo não os deixava13. Com o intuito de dar um impulso neste plano, já em 1931 

foi convocada uma reunião para estabelecer as pré-condições para a construção da escola 

secundária. Cogitou-se buscar patrocínio com os holandeses e com a VDA, pois estes já 

haviam se mostrado interessados em encampar o projeto. Por fim, questões menores 

como as regras de conduta dos futuros estudantes e rivalidades entre os colonos se 

tomaram decisivas e o projeto iniciai não foi adiante. Pior para os estudantes, pois quem 

quisesse completar o curso secundário teria de se dirigir a Blumenau e estudar no 

Colégio Santo Antônio, dirigido por frades franciscanos alemães ou para o Colégio 

Sinodal, pertencente aos luteranos, em São Leopoldo. 

Apenas em 1933 é que foi novamente levantada a questão da escola 

secundária e desta vez, apesar dos contratempos, foi possível completá-la. Em 1935 a 

escola começou a funcionar com 35 alunos. Foi planejado um curso de 4 anos, segundo o 

currículo da escola alemã de Blumenau, já aprovado pela secretaria de instrução de Santa 

Catarina. Este currículo continha os seguintes conteúdos: em língua alemã- alemão, 

religião, geografia, matemática, biologia, física, música, história geral e história 

menonita. Em português: língua portuguesa, história do Brasil e geografia do Brasil. 

Houve uma tentativa de dar uma abertura para que a escola pudesse 

receber alunos não-menonitas, entre os quais, os filhos dos teuto-brasileiros da Hansa. 

Sabemos que muitos deles acabaram por mandar seus filhos para as escolas menonitas e 

13 Zentralschule era o nome que a escola secundária tinha na Rússia Sua realização era considerada uma 
necessidade inadiável no Brasil. Acontece que na Rússia esta escola havia sido um grande sucesso, pois 
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que havia uma grande falta de boas escolas na área. Ao mesmo tempo, parece que a 

direção da escola temia a possibilidade de os menonitas não poderem manter as 

contribuições em dia, o que poderia ameaçar a manutenção da escola. Ampliando a 

Jientela, a renda da escola aumentaria e o perigo de fechamento seria afastado. Não 

sabemos se as mensalidades dos estudantes não-menonitas eram maiores, mas levando-se 

em conta que todas as famílias menonitas eram obrigadas a dar sua contribuição para a 

escola, tendo filhos nela ou não, podemos deduzir que suas mensalidades eram menores 

do que as dos outros. 

Segundo Klassen (1995, 324-329), em 1937 ocorreu uma grande 

reestruturação da escola secundária. Esta reestruturação foi comandada pelo já citado 

Walter Quiring, que havia estado no Brasil em 1933. Da tradicional escola secundária 

menonita, deveria surgir uma Realschule14 no modelo alemão, com o objetivo de obter o 

reconhecimento do diploma na Alemanha e permitir o ingresso do aluno em escola 

superior alemã. Coincidentemente com estas alterações, a escola preencheu algumas 

exigências do governo brasileiro, no que tangia à quantidade de anos de estudo. A escola 

primária deveria ser reduzida a 4 anos e a secundária passaria a 6 anos. 

Mas para os menonitas, esta mudança significaria a manutenção do 

Deutschtum e de sua fé. O dever da escola seria formar o caráter do estudante. Somente 

fornecia mão de obra especializada para as instituições econômicas coloniais. 
14 Realschule foi o nome que levou a escola alemã após a reforma implementada pelos nacional-socialtstas 
Ela era opção para quem não estava interessado em ingressar posteriormente em qualquer universidade e sim 
em optar por uma profissão técnica. Para os que tinham como objetivo profissional uma profissão 
universitária, como medicina, direito ou história, permanecia a oportunidade de fazer o corso de humanidades 
no Gymnasium 
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após assegurar sua identidade nacional e sua religião é que a criança deveria ter acesso a 

outros conhecimentos. Segundo Quiring, profundamente imbuído dos conceitos nazistas, 

o ideal "germano-cristão", estaria em perigo no Brasil, pois os alemães deixavam-se 

assimilar rapidamente. Como exemplo disso, citava o "baixo nível moral" dos teuto-

brasileiros e sua "frágil estrutura física", sinal de um retrocesso em seu desenvolvi mento 

(KLASSEN, 1995, 324). Casamentos com não-alemães iriam levar a uma perda de 

identidade do grupo. Vermes, malária, doenças venéreas e perda de dentes eram também 

sinais disto. 

Quiring tinha a intenção de transformar a escola de Witmarsum em um 

internato, aproveitando seu grande poder de influência entre os colonos. Com a reforma e 

seu reconhecimento pelos governos alemão e brasileiro, o acesso a universidades alemãs 

e brasileiras ficaria facilitado para os estudantes menonitas. Esta parece ser a razão da 

grande aceitação por parte da comunidade menonita, que se preocupava em ver o leque 

de possibilidades de sobrevivência para seus filhos ampliado. Havia o interesse de 

futuramente criar junto á escola um seminário de pregadores, que atenderia não só os 

menonitas no Brasil, mas também seus irmãos no Paraguai. 
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4.6. A Perda da Escola Menonita 

A busca de adequar o sistema escolar menonita no Brasil ao sistema oficial 

alemão não passou despercebida pelo governo brasileiro. A partir de 1938, as escolas 

menonitas começaram a se tomar alvo da repressão do Estado Novo contra instituições de 

ensino particulares de origem estrangeira e regidas por estrangeiros. Durante todo o ano 

de 1938 foram decretadas leis pelo interventor Nereu Ramos, buscando coagir as escolas 

a se adaptarem a estes novos tempos. As escolas menonitas não conseguiram se adaptar. 

Segundo o último número do Die Brücke, houve uma reunião da assembléia de colonos 

para decidir qual atitude seria mais sábia. O redator expressou sua opinião dizendo que 

parecia ser uma situação fatal e não via outra saída a não ser fechar as escolas. De fato, 

conforme Monteiro (1979, 107-109) nos informa, todas elas foram fechadas pelo fato de 

não cumprirem a legislação. 

Em seu lugar, foram estabelecidas escolas estaduais. Estas, em geral, 

foram instaladas nos antigos prédios das escolas menonitas e adotaram definitivamente o 

currículo do governo de Santa Catarina. Para exemplificar a situação resultante, é 

interessante notarmos o depoimento de uma aluna. 
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"...mas a questão da escola se tornou um 
problema para os nossos pais. Nós recebemos um professor 
brasileiro. Se fosse ainda uma força pedagógica bem 
formada, teríamos ao menos uma boa educação em língua 
portuguesa e faríamos progresso nos estudos. Mas neste 
país não são mandados bons professores para as escolas 
estaduais no interior. O nosso, imagine, não tinha sequer 
concluído o primário! Nosso professor João Barbosa não 
sabia nem a tabuada, que dirá o restante! Nós, que 
havíamos estudado ainda com professores alemães, 
sabíamos matemática melhor do que ele. Até os pequenos, 
que tinham tido só um ano de aula com estes professores. 
Na disciplina ele também não era bom. Os meninos maiores 
resolviam rapidamente as questões e ficavam 
indisciplinados, brincando e conversando. O professor se 
irritava e os deixava trancados após as aulas. Quando 
voltava para soltá-los, eles já tinham fugido pelas janelas ou 
pelo telhado e sumido pelos morros. Mas tínhamos 
gincanas, festas e balões, o que era muito 
divertido. "(PAULS, 1980b, 9-10)15 

Após a Segunda Guerra Mundial, a Política de Nacionalização foi, em 

parte, revogada. No entanto, as escolas menonitas de Santa Catarina não retornaram mais 

para seus antigos proprietários. Os menonitas já haviam quase todos, abandonado o 

Krauel e Stoltzplateau e se dividido em dois grupos. A maior parte do pessoal do Krauel 

foi para uma nova colônia fundada perto de Bagé, no Rio Grande do Sul, onde puderam 

se dedicar ao cultivo do trigo. O pessoal do Stoltzplateau foi para Curitiba, onde se 

dedicou a diversas atividades, mas principalmente á pecuária leiteira. Posteriormente, foi 

comprada uma fazenda no Município de Palmeira, onde instalou uma colônia chamada 

Witmarsum, como a primeira em Santa Catarina. 

15 Tradução livre do autor. 
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A razão da saída de Santa Catarina, como já citado no capítulo 2 deste 

trabalho, foi principalmente o insatisfatório desenvolvimento que as colônias menonitas 

lá atingiram. Este desenvolvimento, foi ocasionado pela falta de infra-estrutura, pela terra 

de má qualidade, pela falta de capital para maiores investimentos e pela pouca propensão 

dos menonitas ao duro trabalho na selva tropical. Também as rivalidades entre as duas 

igrejas menonitas, a Igreja dos Irmãos Menonitas e a Igreja Evangélica Menonita, tiveram 

um papel fundamental na dissolução das colônias. 

Quanto a questão escolar, das escolas que haviam sido fechadas pelo 

governo brasileiro, apenas a Escola do Boqueirão, em Curitiba, fundada pelos remigrantes 

do Krauel, retornou às mãos dos fundadores, logo após a guerra. No entanto, o currículo 

antigo não mais retornou. Foi adotado definitivamente o currículo da Secretaria de 

Educação do Paraná, onde a língua alemã figurava (e ainda figura), como língua 

estrangeira. Em Colônia Nova, no Rio Grande do Sul e em Colônia Witmarsum, no 

Paraná foram fundadas escolas particulares, seguindo os currículos propostos pelos 

governos de seus estados. 

Até aqui , observamos como a escola foi um veículo de preservação da 

identidade religiosa e da etnicidade entre os menonitas. Vimos de que forma ela se 

estruturou e os fatores que a mantiveram e deram continuidade. A seguir veremos de que 

forma o Kdennomtentum permaneceu ligado ao Deutschtum e de que forma elas se 

tornaram complementares no Brasil. 
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Capítulo 5 

A Ambigüidade Étnica dos Menonitas 

Para os menonitas, a questão étnica é um tema de grande importância. 

Ela é caracterizada por uma ambigüidade, pois ora eles se dizem de origem holandesa e 

ora de origem alemã. 

No entanto, em determinadas circunstâncias, os menonitas souberam se 

valer desta ambigüidade, revertendo o jogo a seu favor. Nas suas próprias palavras, 

souberam transformar um dilema em virtude. Para exemplificar, podemos citar que na 

Rússia, quando os alemães encontravam-se em situação desfavorável e sofriam 

perseguições, eles diziam-se holandeses. Quando no Brasil os alemães começaram a ser 

perseguidos, os menonitas rapidamente ressuscitaram um aspecto particular de sua 

cultura, o Plattdeutsch, para justificarem sua origem holandesa frente ao governo 

brasileiro1. Durante a República de Weímar, quando havia a necessidade de proteção 

por parte deste governo, os menonitas eram alemães exemplares. No DB , quando 

acusados por um panfletista de não serem alemães legítimos, o redator do jornal 

assegura que realmente os seus ancestrais eram holandeses, mas que estes últimos são 

tão germanos quanto os alemães. Aliás, os holandeses seriam até mais germanos do que 

os alemães, pois estes teriam grande quantidade de sangue eslavo. Além do mais, 

justifica o redator, os menonitas estariam há mais de 400 anos em solo alemão, razão 

pela qual teriam se tornado parte da população nativa. Eles comparam seu caso com o 

1 Mais adiante este fato será detalhadamente estudado. 
2 Die Brücke n. 6, novembro e dezembro de 1933, p.5. 
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dos huguenotes do Brandenburgo, que vindos da França no final do século XVII, há bem 

menos tempo do que os menonitas, não eram considerados franceses, mas honrados 

alemães. 

De qualquer forma, nos documentos da SCH, os menonitas são 

designados como teuto-russos, isto é, alemães residentes na Rússia. Em outros 

documentos, são chamados de uma "pequena linhagem alemã". Para ampliar a 

confusão, freqüentemente encontramos os menonitas falando em unserem Vòlkkini , 

uma terceira forma de designação que estabelece novas fronteiras, onde é incluída a 

religião, mas que não exclui a etnia, a língua e a tradição. 

De qualquer forma, a regra geral entre os menonitas, desde os fins do 

século XVII, era a de considerarem-se como alemães. Na Rússia, eles normalmente 

assim se identificavam e como tal eram reconhecidos pelos russos. Esta identificação 

forte com o Deutschtum resultou, como já citado, em grandes pressões políticas sofridas 

pelos menonitas na Rússia, principalmente no período do paneslavismo e na Primeira 

Guerra Mundial. O apoio e boa colhida por parte da imprensa e governo alemães em 

1929, após a evacuação dos "camponeses alemães" da União Soviética, foi um fator que 

incentivou positivamente o engajamento dos menonitas ao ideal do Deutschtum, mesmo 

que os menonitas holandeses do HDEB, que também cooperaram para enviar ajuda 

humanitária aos seus irmãos de fé, gostassem de frisar a ancestralidade holandesa do 

grupo. Esse sentimento de pertencimento ao grupo étnico alemão permanecerá durante 

bastante tempo no Brasil, sendo alterada somente após o nascimento de algumas 

gerações de menonitas no país, quando a própria língua alemã cede seu lugar como 

língua materna ao português. 

128 



130 

Esta identificação profunda com os ideais germânicos, em especial na 

década de 1930, quando os nazistas ascendem politicamente na Alemanha e influenciam 

fortemente as populações de origem alemã no Brasil, trará conseqüências inesperadas 

para os menonitas imigrados para Santa Catarina. Para compreender estes reflexos, seria 

interessante analisarmos o papel do NSDAP no Brasil. 

5.1. O Deutschtum Teuto-brasileiro e o Nazismo no Brasil 

Nos últimos anos, o fenômeno nacional-socialista entre os alemães e seus 

descendentes no Brasil tem despertado a atenção do mundo acadêmico. 

Este fenômeno, segundo Brepohl de Magalhães, foi possível graças a 

uma conjunção de fatores que incluíam o pangermanismo, o pietismo, a existência de 

uma imprensa ativa e de escolas em língua alemã e ao abandono das regiões coloniais 

alemãs por parte do governo brasileiro que favoreceu seu enclausuramento cultural e à 

manutenção do idioma alemão O avanço da influência dos nacional-socialistas na 

Alemanha coincide com o período de instalação dos menonitas no Brasil. Coincide 

também com a chegada dos menonitas a eclosão do movimento político de 1930, que 

levaria Vargas ao poder e com ele o nacionalismo autoritário. O novo governo que 

conquistou o poder no Rio de Janeiro, estava disposto a começar a colocar em prática 

uma política de nacionalização, a fim de não só converter os estrangeiros, ou melhor, as 

populações de origem imigrante do Brasil, em luso-brasileiros, mas também diminuirá 

influência de potências estrangeiras no país. 

3 Nosso pequeno povo, em alemão, tradução livre do autor. 
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Neste momento, na primeira metade da década de 1930, podemos 

observar que houve um aumento significativo do interesse dos teuto-brasileiros pelo que 

ocorria na Alemanha. Nos periódicos desta fase, percebemos que este assunto passa a 

compor uma grande parte dos artigos. No DB, por exemplo, o número de notícias sobre 

a "Nova Alemanha" de Hitler cresce enormemente e a presença de artigos e matérias 

publicadas por simpatizantes é uma constante. As visitas de autoridades consulares 

passam a ser mais freqüentes. Doações de material escolar e livros para bibliotecas pelo 

VDA são noticiadas várias vezes. Bibliotecas itinerantes passam a fazer o circuito das 

colônias alemãs. Publicações de artigos e depoimentos de viajantes sobre a nova 

situação política na Alemanha aumentam enormente. Viagens de intelectuais, escritores 

e estudiosos para proferirem palestras e conferências nas colônias são patrocinadas pelo 

VDA e por outras organizações políticas e religiosas. 

Ao analisarmos estes artigos do DB, percebemos uma grande 

preocupação com a questão do Deutschtum no Brasil. De fato, os imigrantes menonitas 

logo perceberam que o dia 25 de julho, dia do colono alemão4, festejado quase que 

como a data nacional dos teuto-brasileiros, era também o seu dia. No DB5, foi publicado 

um artigo que dá especial atenção aos festejos realizados nas escolas menonitas para 

comemorar o dia 25 de julho, levando o título de Nosso Dia. O objetivo dos festejos era 

informar às crianças como os alemães conseguiram criar uma nova pátria na América do 

Sul; despertar a identidade alemã nelas e nos jovens; mostrar as realizações deles, 

alemães e seu patrimônio cultural no Brasil; servir à sua nova pátria, o Brasil, da melhor 

forma possível, isto é, sendo "honrados e bons alemães". 

4 N o dia 25 de julho de 1824 chegaram os primeiros colonos alemães à Feitoria do Linho-Cânhamo, em 
São Leopoldo. Este fato é considerado o marco inicial da imigração alemã em larga escala ao Brasil. 
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De um modo geral, preservar a língua alemã e sua cultura e permanecer 

alemães "no seu interior" era o objetivo maior divulgado pelas "Associações Culturais 

25 de julho". Essas organizações, que congregavam entusiastas da germanidade, 

acabaram por centralizar a manutenção e divulgação do Deuíschíum no Brasil. Cheios 

de orgulho, professores, pastores, padres, escritores, industriais e comerciantes falavam 

sobre as realizações dos teutos nos três estados do sul do Brasil. Seu côro era reforçado 

por eminentes personalidades luso-brasileiras do mundo da política e da cultura: 

Dunshee de Abranches, Roquette Pinto, entre outros . 

Alguns visitantes, como Waibel (1955, 134) e Grothe (1936, 118), 

constataram que os alemães puderam construir grandes colônias que acabaram logrando 

sucesso, por terem sido assentados em colônias fechadas. Como exemplo, citavam 

Blumenau, Joinville, São Leopoldo, Novo Hamburgo e Santa Cruz do Sul. Ao contrário, 

quando eram assentados entre "caboclos", em regra degeneravam. Segundo os autores 

citados, a tendência entre os teuto-brasileiros durante as décadas de 1930 e 1940, era a 

de permanecerem no Brasil, mantendo ligação estreita com o Deutschtum, passando-o 

de geração em geração. 

Raunegger ( 1 9 3 7 , 6 ) justifica a situação do teuto-brasileiro, pois este é 

um alemão como o que nasce na Alemanha, uma vez que possui o único conteúdo e 

característica que pode conceder a cidadania alemã, o sangue alemão. Simultaneamente, 

segundo as leis brasileiras, ele também está imbuído da completa cidadania brasileira, 

pois nasceu em solo brasileiro. Isto corroborava a teoria do Deutschbrasilianertum6, 

3 Die Brücke, número 9, 1935. 
6 Deutschtum dos teuto-brasileiros, em alemão, tradução livre do autor. 
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fundada pelo trabalho intensivo de Karl von Koseritz, como jornalista e deputado 

provincial no Rio Grande do Sul, na segunda metade do século XLX. 

Segundo Oberacker Jr.(FRÓSCHLE, 1979, 245), Koseritz foi um dos 

intelectuais teuto-brasileiros mais prolíficos. Foi um grande divulgador da cultura alemã 

no Brasil e um defensor dos direitos políticos dos imigrantes alemães no Brasil. Para 

ele, os alemães deveriam preservar sua cultura e sua língua, evitando se tornarem meros 

"Iusotanóides". 

Ao lado de Koseritz, alguns escritores como Brepohl de Magalhães e 

Fausel colocam o pastor luterano Wilhelm Rotermund, como personalidade de grande 

influência no mundo cultural teuto-brasileiro. Este religioso considerava que uma das 

missões da Igreja Evangélica Luterana era a preservação do Deutschtum, ao lado do 

ensino da religião cristã entre os teutos. Para ele, os alemães serviriam da melhor forma 

ao Brasil permanecendo bons alemães e fiéis luteranos7. 

Os menonitas chegaram ao Brasil no momento exato de efervescência 

destas questões entre os meios intelectuais teuto-brasileiros, mas também quando as 

autoridades brasileiras voltaram sua atenção para estes fatos, profundamente 

relacionados com a paranóia de um suposto perigo estrangeiro, que estaria arquitetando 

a invasão e o desmenbramento de regiões do sul do Brasil e sua anexação ao Terceiro 

Reich. Como já citado, a identificação dos menonitas com este grupo teuto-brasileiro foi 

imediata. A ascenção do NSDAP ao poder na Alemanha em 1933, resultou numa 

ampliação dos sentimentos de pertença ao povo alemão entre os teuto-brasileiros, 

7 Não sabemos de casos de sacerdotes católicos que empunhavam a bandeira do Deutschttim. Sabemos, no 
entanto que cerca de 1/3 dos teuto-brasileiros eram católicos. Resta inventariar se ocorreu alguma conexão 
entre catolicismo e Deutschtum no Brasil e se líderes teuto-brasileiros católicos consideravam tarefe da 
Igreja Católica a preservação do patrimônio cultural alemão no Brasil Sabemos que no Paraná, nas 
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inclusive os menonitas. Os contatos entre os dois lados do Atlântico foi enormemente 

ampliado. Visitas de personalidades notórias passaram a ser comuns. A escritora Maria 

Kahle, fortemente ligada ao NSDAP, visitou várias colônias alemãs no Brasil, inclusive 

a dos menonitas do Krauel, fazendo divulgação das idéias nacional-socialistas. Segundo 

ela, o grande feito do povo alemão após a Primeira Guerra Mundial foi o 

reconhecimento da importância do Deutschtum. Pela primeira vez na história aconteceu 

a unidade entre os milhões de alemães espalhados pelo mundo. Somente o Terceiro 

Reich foi capaz de resgatar a auto-estima dos alemães residentes fora das fronteiras do 

Reich. Foi reconhecido que os alemães do exterior faziam parte da grande família 

alemã, através da língua, da tradição e da raça. 

Com esta profunda convicção ideológica, foram sendo fundadas, em 

especial no sul do Brasil, inúmeras células do NSDAP, que mantinham estreito 

relacionamento com a organização do exterior (AO) do partido nazista, localizada na 

Alemanha. As operações do NSDAP no Brasil passaram a chamar a atenção do governo 

Q 

federal, que começou a vigiar atentamente tais manifestações . Os acontecimentos no 

Brasil estavam profundamente afetados pela situação na Europa. Quanto mais a guerra 

se aproximava, mais o governo brasileiro vigiava os agrupamentos de alemães no Brasil. 

Os conflitos que ocorriam entre o Brasil e Alemanha acabavam por repercutir sobre os 

cidadãos brasileiros de origem alemã. De forma semelhante as colônias menonitas 

também foram atingidas. 

imensas colônias polonesas localizadas no sul do Estado, padres e freiras de origem polonesa assumiram 
semelhante tarefa entre os colonos. Fica a sugestão para um futuro estudo sobre o tema. 
8 Cfe. BREPOHL DE MAGALHÃES, 1998, 138-144 e CARNEIRO, 1996, 134 
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5.2. Um Dilema Menonita: pode um Cristão ser Nazista? 

A chegada de Hitler ao poder na Alemanha foi em geral recebida de 

forma entusiástica pelos alemães no Brasil. Na documentação da época, encontramos 

em geral comentários elogiosos a este fato. Assim também ocorreu com os menonitas. 

O DB de início noticiou, ainda que timidamente, a chegada do NSDAP 

ao poder. Posteriormente o jomal vai se tomando mais empolgado com o fato, 

principalmente depois que alguns líderes menonitas como Walter Quiring e Benjamin 

Unruh se mostrarem favoráveis aos novos governantes alemães. No levantamento feito 

sobre os assuntos mais freqüentes abordados pelo DB9, observamos que o NSDAP e 

suas organizações apareceram em 35 matérias entre 1934 e 1938. Nesses artigos, os 

líderes menonitas normalmente ressaltavam os avanços econômicos e a melhoria de 

vida do povo simples, que, segundo eles, passou a ser mais respeitado pelos 

governantes. O que mais era elogiado e chamava a atenção dos menonitas, que haviam 

tido suas terras confiscadas por Stalin, era o anticomunismo dos nazistas. Só isto já era 

suficiente para que o novo caminho apresentado pelo NSDAP fosse visto 

favoravelmente. 

Algumas instituições, como o VDA, que inclusive já estavam ajudando 

os menonitas antes de 1933, passaram a contar com mais verba e auxiliar de forma mais 

generosa e constante. Inúmeras vezes o DB noticia a chegada de dinheiro, material 

9 O levantamento completo de assuntos poderá ser observado na parte de anexos, ao final deste trabalho. 
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escolar, livros, gramáticas, mapas e outras subvenções para a escola, além de material 

de propaganda partidária10 

Não apenas dinheiro e livros, mas também visitas de personalidades 

ilustres, como a da já citada Maria Kahle, movimentavam e excitavam as colônias 

menonitas. Platéias de centenas de pessoas ouviam emocionadas os relatos de alegria e 

de prosperidade sobre a Alemanha nazista, que eram sempre acompanhados de 

cumprimentos pessoais do Führeru. 

Naturalmente, os colonos não eram apenas ouvintes de tamanhas alegrias 

e boas novas. As novidades eram festejadas e repassadas a todos os colonos. O 

falecimento do presidente Hindenburg em 1934, causou comoção em Witmarsum e até 

um grande culto de exéquias teve lugar na igreja de Auhagen, para "homenagear aquele 

que se colocou de forma tão desinteressada à disposição do povo alemão"12. Èm 1938, a 

direção da colônia chegou a mandar uma carta de congratulações ao Chanceler Hitler 

pela passagem de seu aniversário. 

É digna de nota a grande influência que exerceu sobre os menonitas do 

Krauel, o já citado Walter Quiring. Esta influência pode ser observada através de 

inúmeros artigos de sua autoria publicados no DB e em função da ajuda por ele prestada 

pessoalmente na organização dos sistema escolar menonita no Krauel, em especial na 

instituição da Fortbildungschule, conforme relatado no capítulo 4. 

Quiring era historiador e escritor e esteve no Krauel em 1937 a título de 

viagem de estudos, durante a qual ele estaria coletando dados para um futuro estudo 

sobre a história dos menonitas na América do Sul. Não sabemos se ele vinha 

10 Conforme o DB, n. 3, 1938. 
11 DB, n.5, 1934 

128 



137 

patrocinado por alguma universidade ou instituição acadêmica alemã, ou por algum dos 

vários órgãos dos menonitas na Europa ou na América do Norte, interessados em 

organizar os arquivos sobre a história menonita. O fato é que ele já havia passado pelos 

grandes complexos coloniais menonitas no Chaco e no Paraguai Oriental e proferia 

conferências até nas aldeias mais distantes, dando bastante atenção aos colonos, o que 

causava uma ótima impressão. Os temas de seus artigos publicados no DB em geral 

falam das realizações do NSDAP na Alemanha, de pecados contra o sangue, de 

manutenção da pureza racial, de fatos da história menonita, etc. Grande parte dos 

colonos e mesmo elementos mais esclarecidos aceitavam ingenuamente sua teorias e as 

reproduziam. Afirmava ainda que muitos judeus faziam-se passar por alemães e assim 

acabavam por casar com menonitas, causando danos em sua "herança genética". 

Enquanto Quiring escrevia seus artigos, em algumas regiões da Alemanha, os menonitas 

eram acusados de esconder judeus em suas fazendas, contratando-os como ajudantes e 

mesmo se negando a deixar de negociar com comerciantes judeus, o que demonstra que 

a aceitação da ideologia nazista pelas comunidades menonitas da Alemanha não foi 

unânime (PENNER, 1995, 235). Segundo Peter P. Klassen 

(1995, 350), as aventuras do professor Quiring acabaram por chegar aos ouvidos dos 

menonitas holandeses do HDEB. Estes ficaram assustados com a situação apresentada e 

alertaram a diretoria da colônia em Witmarsum para a incompatibilidade entre o 

nazismo e a fé cristã. Para os holandeses, o fascismo e o comunismo estavam em pé de 

igualdade. Se os menonitas do Brasil se deixassem envolver com a política dos nazistas, 

não haveria possibilidade do HDEB continuar a financiá-los. A direção da colônia 

imediatamente tentou acalmar os holandeses, afirmando que de fato Quiring era um 

12 DB, nr.5, 1934. 
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nazista, mas que era também uma pessoa aberta e honesta e que desejava o melhor para 

Witmarsum. Os holandeses aceitaram a argumentação, mas deixaram um alerta, 

afirmando que os menonitas poderiam se considerar alemães, mas que não se tornassem 

nazistas, e que permitissem que seus filhos se organizassem em grupos de convívio, 

mas que não que participassem da Juventude Hitlerista. 

Os holandeses se referiram à Hitlerjugend, porque haviam sido 

informados que havia sido fundado um círculo jovem teuto-brasileiro em 1937, o qual 

possuía estreita ligação com a organização acima citada. Seu objetivo era manter os 

jovens ligados aos Deutschtum através da música, ginástica, viagens, artesanato e 

acampamentos. Essas atividades deveriam introjetar nos jovens, disciplina, obediência, 

honestidade, coragem e espírito comunitário. Segundo o professor David Enns 

(KLASSEN, 1995, 341), líder do círculo, este objetivava a educação para o Deutschtum, 

sem perder de vista a nova pátria brasileira e na organização nada havia que 

contradissesse a religião cristã. Não sabemos que destino teve o círculo, mas com 

certeza a crise política decorrente da Segunda Guerra Mundial deve ter levado a 

organização ao fim. 

Com a proximidade da guerra, a pressão política aliou-se aos problemas 

econômicos e muitos colonos do Krauel pensaram seriamente em requisitar a cidadania 

alemã em Florianópolis, junto ao consulado-geral lá sediado para retornar à Alemanha, 

onde ao menos poderiam viver sem medo de serem presos arbitrariamente por um 

governo xenófobo e autoritário. 

De sua parte, o governo alemão, através de seus representantes 

consulares, não tinha interesse em aprofundar crises ou mesmo criá-las, em função dos 

menonitas, que nesse momento encontravam-se apátridas. Segundo o depoimento do 

128 



139 

professor David Nikkel (KLASSEN, 1995, 342), o cônsul alemão, questionado em 1939, 

quanto à concessão da cidadania alemã aos menonitas, afirmara que nada podia fazer, a 

não ser aconselhar-lhes que cultivassem o seu üeutschium nos lares. Ainda segundo 

Nikkel, os menonitas tinham medo de tornarem-se "caboclos" pelo estado de abandono 

em que se encontravam. O fato é que, ainda antes da guerra, cerca de 100 pessoas já 

haviam deixado o Brasil e se instalado na Alemanha, onde encontraram refúgio junto 

aos menonitas da região de Danzig. 

É interessante notarmos o comportamento ambíguo do governo alemão, 

pois se por um lado incentivava o cultivo do Deutschtum através do financiamento e 

envio de livros, por outro lado recusava-se a assumir posicionamentos mais firmes e 

decididos com relação aos menonitas. Tal ambigüidade pode ser respondida por um 

lado, por ser o grupo estudado, mesmo na Alemanha, avesso à política, não se 

constituindo por elementos que poderiam dar efetivo apoio ao regime de guerra e 

mesmo participar dela. 

Para os que permaneceram no Brasil, restava a esperança de uma rápida 

vitória da Alemanha na guerra e dai um retorno de todos para lá. De qualquer forma, o 

que lhes restava para fazer naquele momento era comprarem receptores de rádio, para 

que ao menos pudessem se informar do que ocorria em Berlim. 

Com a eclosão da guerra, os colonos se organizaram para mandar 

dinheiro, mel e roupas de lã para a Cruz Vermelha Alemã, com a intenção de auxiliar os 

civis alemães vitimados pelos bombardeios, assim como aos soldados no front. 

Paralelo a isto, segundo Klassen (1995,237 e 343), a busca pela obtenção 

da cidadania despertou os pastores e prebíteros menonitas para um fato de grande 

importância: a prestação do serviço militar. Se os menonitas conseguissem a cidadania 
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alemã, em caso de guerra, os jovens seriam automaticamente convocados para se 

apresentar e enviados ao front, já que os nazistas jamais concederiam a isenção à 

prestação do serviço militar. Ora, este privilégio foi uma das razões que levou os 

menonitas a saírem da Prússia Ocidental para a Rússia e posteriormente para o Canadá, 

Paraguai e Brasil. Permancecendo no Brasil, por outro lado, como estrangeiros, não 

seriam convocados para a guerra. Somente a geração posterior, nascida no Brasil, 

quando completasse 18 anos, iria ser obrigada à prestação do serviço militar. O fato é 

que realmente para a maioria dos menonitas no Brasil, a questão de prestar o serviço 

militar ou não, tinha deixado de ser uma questão religiosa de grande importância. 

Conforme citado no capítulo 2, após a Primeira Guerra Mundial, os menonitas 

organizaram uma milícia de auto-defesa para se defender dos ataques de grupos 

terroristas13 que ameaçavam suas colônias. Suspeita-se que muitos dos menonitas que 

vieram ao Brasil integraram estas forças de segurança na Rússia. Em função disto, 

talvez, eles tenham superado esta questão e aceitado a possibilidade de prestar serviço 

militar. 

Cabe destacar aqui ainda a idéia geral corrente entre alguns menonitas14, 

de que o fascismo alemão não contradizia o cristianismo. Ao analisarmos o DB, 

verificamos inúmeras vezes que pessoas com nível educacional mais elevado 

consideravam difícil dissociar as duas convicções, uma religiosa e outra política. Muitos 

consideravam que ser cristão era servir fielmente a seu povo e isto o tornava um 

nacional-socialista. A influência chegou a tal ponto que, alguns menonitas falando sobre 

13 Após a Primeira Guerra Mundial, a região das colônias do sul da Ucrânia foi assolada pelos ataques do 
grupo anarquista de Nestor Machno, que objetivava a expulsão dos estrangeiros da Rússia, através do 
terrorismo. 
M Não só menonitas não viam contradição entre cristianismo e nazismo Brepohl de Magalhães nos 
informa que os quadros eclesiásticos luteranos também tinham elementos partidários do NSDAP. 
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o período, afirmavam que no lugar de juntar as mãos para orar a Deus, os braços eram 

levantados para fazer a saudação a Hitler. No entanto, diferentemente do que ocorreu no 

Paraguai, onde sérios confrontos entre os menonitas lá residentes dividiram as colônias 

(KLASSEN, 1990, 52-88)15, no Brasil, não houve espaço para este tipo de embate por 

uma série de motivos: havia uma séria crise econômica que afetava as colônias; muitos 

menonitas estavam deixando o Krauel com destino a Curitiba e a outros centros 

urbanos; o governo brasileiro, com a política de nacionalização fechava o cerco às 

atividades dos alemães no Brasil, fossem eles nazistas ou não; a grave crise entre a 

comunidade de irmãos (pietista) e a comunidade eclesiástica (tradicional). 

Para finalizar a questão do envolvimento dos menonitas com os ideais do 

nazismo, seria interessante que analisássemos algumas razões que predispunham os 

menonitas a estes contatos (BERGMANN, 1994, 90-91). Primeiro, a grave crise 

econômica que se abatia sobre as colônias. Os colonos após anos de duro trabalho não 

estavam vendo os resultados e as perspectivas de uma melhora na sua condição socio-

económica não se concretizavam. 

Segundo, o forte sentimento anticomunista dos nazistas causava ótima 

impressão entre os menonitas. Estes haviam sofrido barbaramente sob a égide do Estado 

soviético, o que redundou em um posicionamento positivamente anticomunista entre a 

grande maioria dos menonitas. Este anticomunismo pode ser exemplificado com fatos 

como a organização do "Dia de Oração pelo Restabelecimento do Cristianismo na 

Rússia", que expressava o ódio dos menonitas ao regime soviético. 

15 No período de 1933 a 1945 a adesão de alguns líderes menonitas do Paraguai ao nazismo, levou a um 
grande cisma dentro das colônias naquele país. Fatos inusitados como violência, quebra-quebra, expulsão 
do grupo e ostracismo acabaram ocorrendo entre os menonitas do Paraguai. 
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Terceiro, as ligações emocionais com a Alemanha. Com os sofrimentos 

que os menonitas passaram na Rússia e depois na América, a Alemanha começou a 

representar um ideal de lar pacífico e amoroso para eles. Isto foi reforçado pelo fato de 

ser o lar ancestral da maioria dos imigrantes e pela grande proteção que o governo 

alemão deu às minorias alemãs da Europa Oriental, mesmo tendo grandes problemas 

internos após a Primeira Guerra Mundial. O desvelo com que políticos como 

Hindenburg e Auhagen mostraram ao lutarem para conseguir territórios onde os 

menonitas pudessem ser instalados na América, era visto como espírito de abnegação e 

altamente valorizado. 

Quarto, o já citado sentimento de pertencimento ao Deutschtum. A idéia 

de pertencer ao povo alemão tinha nestes tempos entre-guerras um papel muito 

importante tanto entre os alemães residentes no Reich, como entre os residentes no 

exterior. 

Por outro lado, várias razões levavam os menonitas a refutar 

completamente a ideologia do fascismo alemão. Em primeiro lugar, a recusa a se 

submetar ao Estado e às ideologias políticas. A doutrina dos dois reinos proibia os 

menonitas de se submeterem a qualquer potência terrestre, em função da recusa em 

prestar juramentos de fidelidade. Ideologias que contradiziam qualquer regra normativa 

do cristianismo também deveriam ser completamente refutadas. 

E segundo lugar, a manutençao dos privilégios. Para os menonitas estava 

claro que um engajamento completo com a Alemanha resultaria na perda completa dos 

privilégios, os já citados direitos de isenção de serviço militar, escolas particulares auto-

administradas e colônias fechadas e independentes. Para um determinado grupo que não 

tinha mais direito à cidadania alemã era economicamente necessária a manutenção dos 
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privilégios em outro país. O único Estado que aceitou conceder os privilégios nos 

termos dos menonitas foi o Paraguai e isto explica com certeza, a opção feita pela maior 

parte por este país. 

Terceiro, a tradição anabatista-menonita. Segundo esta, impunha-se o 

estabelecimento de um modo de vida independente, auto-sustentado e isolado de 

influências mundanas de ideologias e organizações políticas. Uma adesão ao trabalho 

conjunto com grupos nazistas resultaria numa abertura das colônias para as outras 

influências, consideradas nefastas. 

E em quarto lugar, o perigo da mundanização das colônias. A influência 

de organizações seculares, em especial, sobre membros não batizados poderia levar à 

dissolução das colônias, orientadas segundo os valores do Sermão da Montanha. 

Com isto, pudemos observar que os ideais nazistas, apesar de muito 

divulgados, encontraram oposição entre os menonitas, em especial os mais religiosos. 

Isto, no entanto, não evitou que a política de nacionalização antigisse desastrosamente 

as colônias menonitas no Brasil, pois para o governo brasileiro, nacionalista e 

autoritário, todos os diferentes eram condenados e identificados como inimigos do 

Estado. Resta destacar ainda que, as citações do DB demonstram, surpreendentemente, 

uma grande simpatia dos menonitas pelo governo brasileiro, pois este "havia aberto as 

portas do país a eles, num momento em que nenhuma outra nação estava disposta a 

recebê-los". 
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5.3. A Era do Recrudescimento: o Impacto da Política de 

Nacionalização sobre os Menonitas 

A idéia de um processo de nacionalização das populações imigrantes no 

Brasil não começou apenas na década de 1930. 

A primeira grande motivação nos altos escalões do governo para com o 

"perigo"de populações imigrantes homogêneas localizadas em colônias fechadas surgiu 

com a Primeira Guerra Mundial. Até então estes núcleos imigrantes eram vistos de uma 

forma positiva pois representavam tentativas de desenvolvimento de vastas regiões do 

sul do Brasil. 

Com o advento da Primeira Guerra Mundial, o governo federal e em 

especial os governos estaduais dos três estados do sul perceberam que porcentagens 

consideráveis de suas populações eram de origem imigrante e ainda profundamente 

vinculadas aos seus países de origem. No caso dos tetrto-brasileiros, conforme nos relata 

Klug (1994, 161-174), ao tratar da comunidade alemã de Florianópolis no período da 

Primeira Guerra Mundial, o sentimento de pertencimento ao Deutschtum era muito 

forte. Este sentimento era constantemente reavivado por eventos promovidos pela escola 

alemã lá existente e pela congregação luterana, que oficialmente estava vinculada a 

Igreja Evangélica Luterana da Prússia. Além disso, os contatos comerciais entre 

comerciantes teuto-brasileiros com parceiros na Alemanha era freqüente, pois havia um 

grande interesse em fazer com que os primeiros figurassem como portas de entrada de 

produtos industriais alemães no mercado brasileiro. 
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Com a entrada do Brasil na guerra, as ações dos populares contra 

comerciantes e instituições alemães forçaram o governador de Santa Catarina, Felipe 

Schmidt, a proibir a realização de cultos e demais atividades em língua alemã, pensando 

também em acalmar a excitação do povo contra os agredidos. 

O fato é que à partir de 1919, os governos estaduais começam a tomar 

providências para iniciar um processo de nacionalização das populações alemãs, tendo 

como sua base principal, a atuação das escolas particulares teuto-brasileiras. Já 

sabemos, conforme observado no capítulo 4, que grande parte da população imigrante 

alemã freqüentava estas escolas pela absoluta falta de escolas estaduais gratuitas. A 

partir de 1919, realmente houve um incremento na oferta de educação pública e muitos 

alunos passaram a freqüentar as escolas novas, deixando as particulares. Tal fato 

demonstra não só que a escola particular estava se tornando um encargo muito grande 

para os pais, como também que havia uma preocupação muito grande em propiciar às 

novas gerações, através do aprendizado da língua portuguesa, a entrada na universidade, 

bem como participação política mais intensa. 

De qualquer forma, os menonitas, chegados em 1930, sentiram 

rapidamente que soprava um forte vento nacionalista no Brasil. A constituição brasileira 

de 1934 criava condições cada vez mais difíceis para as escolas e praticamente tornava 

impossível sua existência. Em 1939, o diretor da colônia Witmarsum, David Nikkel 

(KLASSEN, 1995, 243), escrevia ao cônsul alemão Kundt, em Florianópolis, que 

realmente o Deutschtum no Brasil corria sério risco de extinção, pois todas as 

instituições que eram responsáveis pela sua manutenção, haviam sido desmanteladas 

pela política de nacionalização. O objetivo de Getúlio Vargas era extirpar da vida 

econômica e cultural brasileira a influência de qualquer elemento que não fosse "luso-
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brasileiro"16. "Uma força exterminadora estava ameaçando de morte o Deutschtum no 

Brasil", segundo Nikkel. 

Segundo Hugo Grothe (1936, 184), violentos protestos e manifestações 

"estavam sepultando Blumenau, a meca dos teuto-brasileiros". Ao mesmo tempo as 

colônias étnicas estavam condenadas: 50% dos colonos deveriam ser brasileiros e cada 

etnia não poderia compor mais de 25% do total. Todas as escolas deveriam ser 

administradas por brasileiros natos. Nenhum armazém, escritório, indústria ou escola 

poderiam ser administrados utilizando uma língua estrangeira ou adminitrada por 

estrangeiros. Da mesma forma, estava proibida qualquer publicação, livro, revista ou 

jornal em língua estrangeira. 

Com a entrada do Brasil na guerra, inúmeras localidades que levavam 

nomes em alemão tiveram que adotar nomes condizentes com o padrão eleito pela 

política de nacionalização. Assim Hammonia, a sede da SCH, passou a se chamar 

Ibirama. Nova Breslau passou a ser conhecida como Presidente Getúlio e assim por 

diante. A partir de 1938, toda a educação deveria ser dada obrigatoriamente em 

português e em 1939, as línguas estrangeiras foram banidas do currículo escolar e no 

ano seguinte foi poibida a utilização de línguas estrangeiras nos locais de trabalho e 

empresas particulares. Em 1942, foi proibida a utilização escrita e verbal da língua 

alemã em território brasileiro. 

Segundo Carlos Fouquet (1974, 137), as conseqüências da política de 

nacionalização foram catastróficas para os teuto-brasileiros. Segundo ele, a população 

16 O luso-brasileiro foi o elemento padrão estabelecido pelo movimento nacionalista brasileiro. Com base 
nisto, todos os elementos que não correspondessem a este ideal (negros, índios, alemães, poloneses, 
italianos, japoneses, etc...) eram vistas como um perigo à nação, devendo ser absorvidos Os alemães em 
especial, eram vistos com bons olhos em função de seu trabalho morigerado e de seu "alto valor racial", 

128 



147 

de origem alemã foi severamente vigiada e discriminada. As gerações posteriores 

começaram a sentir grandes dificuldades na comunicação, pois não haviam sido 

educados em língua alemã ao mesmo tempo que não tiveram uma boa escola em língua 

portuguesa, o que resultou numa queda acentuada do nível cultural geral'7 desta 

população do sul do Brasil. Além disso, a política de nacionalização provocou danos 

psicológicos e emocionais na população teuto-brasileira que começaram a ser 

discriminados em função de acontecimentos ocorridos na Europa, com quais eles não 

tinham, ao final e ao cabo, nada a ver. 

Alguns historiadores, como Sérgio Nadalin (1977), considera que a 

política de nacionalização foi um golpe insuperável para o Deutschtum no Brasil. 

Mesmo após o abrandamento da pressão em 1948 e a revogação da lei que proibia o 

ensino da língua alemã no Brasil em 1954, a situação jamais voltaria ao nível de antes 

do início dos conflitos, sinal de que o processo de aculturação já estava em franco 

andamento. 

pois eram brancos. Assim não se esperava que estes contribuíssem além do esperado, branqueando a 
população e trabalhando. Sua herança cultural não era desejada (VI ANN A, 1922). 
17 Segundo o mesmo autor, antes da política de nacionalização, o número médio de anos de estudo entre a 
população de língua alemã era de cerca de 8 anos. Após 1938, esta médio caiu assustadoramente para 3 
anos. 
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5.4. Identidade e Resistência: o Retorno ao Plattdeutsch 

Neste trabalho, várias vezes foi citada com que agilidade os menonitas 

superam situações adversas à sua identidade e autonomia. Muitas vezes estas situações 

poderiam conduzir a pressões politicas e mesmo à violência. Percebemos que durante 

sua história, os menonitas tiveram de abandonar inúmeras vezes suas terras e seus lares, 

em função da intolerância religiosa, politica e étnica. Suas opções, foijadas na tradição 

religiosa, os obrigavam a abandonar todos seus bens e tranqüilidade material. 

Muitas vezes, entretanto, eles souberam elaborar estratégias de 

resistência para que pudessem permanecer em determinado local. No caso dos 

menonitas no Brasil, sua chegada em um momento crucial da história do país e das 

populações alemãs nele residentes, rapidamente os conduziu para uma nova situação 

limite. Com a proibição total da língua alemã em 1942, os menonitas se viram na 

contingência de criar uma forma que permitisse a eles, mais uma vez, a possibilidade de 

contornar o problema e sobreviver num ambiente hostil. No caso, a saída encontrada foi 

a migração do dialeto Plattdeutsch, da esfera privada para a esfera pública, onde esta 

forma de linguagem tomaria lugar do alemão, a língua standard proibida por Vargas. 

Para que possamos compreender melhor esta estratégia desenvolvida 

pelos menonitas, é interessante conhecermos sua trajetória lingüística. Neste sentido, ao 

analisarmos os artigos do DB, os protocolos publicados, as cartas dos leitores, 

percebemos que o domínio da língua alemã é algo incomum. Clareza de estilo e 

facilidade de se expressar de uma forma elegante, parecem ser características comuns a 

eles. De fato, segundo relatos da época, o nível do alemão entre os menonitas era em 
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geral alto, expressando erudição, precisão e excelente nível de domínio da linguagem 

escrita . 

Na Rússia, o alemão era a língua da escola e da Igreja. Com o avanço do 

nacionalismo russo, a língua russa alcançou status semelhante ao alemão na escola 

menonita. Na Igreja permaneceu o alto alemão como língua litúrgica até o momento da 

emigração em 1929. As prédicas, o canto coral e os hinos da comunidade eram todos 

executados em alemão, o que representava uma tradição das mais enraizadas. 

A língua alemã foi um bem cultural que os menonitas levaram da Prússia 

Ocidental para a Rússia. E de se notar que o alemão só se tornou a língua litúrgica entre 

os menonitas da Prússia em cerca de 1760, pouco antes de sua saída para a Rússia, 

ocorrida em 1788. Isto explica a longa discussão entre os próprios menonitas, em que 

eles se questionavam se eram alemães ou holandeses. A questão parece ter sido 

resolvida, pois os refugiados de 1929, que tentavam sair da URSS não demonstravam 

qualquer dúvida quanto ao seu pertencimento ao Deutschtitm. Para eles, a cultura alemã 

representava um patrimônio cultural pelo qual valia a pena lutar. 

No entanto, da mudança do holandês para o alemão permaneceu o 

dialeto, falado no círculo privado e informalmente. Este Plattdeutsch que já era falado 

pelos menonitas na Prússia Ocidental, migrou com eles para a Rússia e de lá passou ao 

Brasil, sendo falado até o presente. 

O Plattdeutsch, era largamente empregado desde a Holanda até a Prússia 

Oriental, passando por toda a planície do norte da Alemanha. Haviam diferenças 

regionais acentuadas. No Brandenburgo se falava um tipo, na Pomerânia outro, nas ilhas 

do Mar do Norte um outro ainda e assim por diante. Deste modo, a variante falada pelos 

menonitas também tinha características próprias. Essas peculiaridades do 
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Mennonitenplattx% o tornaram bastante interessante para os estudiosos da área 

lingüística. Tecnicamente o dialeto menonita está ligado aos dialetos do delta do 

Vístula, com grande quantidade de substantivos de origem holandesa. Esta é a razão 

dele se aparentar foneticamente ao holandês. Além disso, ele absorveu uma série de 

termos medievais do polonês, caxúbio e lituano. Na Rússia adquiriu vocábulos ligados 

ao mundo agrícola. 

Assim, esta língua característica dos menonitas, que externamente 

lembra o holandês, veio a desempenhar um papel inesperado e decisivo no Brasil. Já 

vimos que desde 1938, a lingua alemã estava sofrendo um processo de asfixia. Primeiro, 

ela foi expulsa das escolas, depois do comércio e por fim das igrejas e da vida cotidiana. 

Os menonitas, assim como os outros falantes do alemão no Brasil, foram coagidos, de 

uma hora para outra, a adotar o português como língua cotidiana. Já vimos, que muitos 

dos menonitas realmente tentaram aprender o português da melhor forma possível. Na 

maioria dos casos eram os professores das escola comunais do Krauel. Mas como o 

restante da população da colônia iria aprender o português, sendo que eles estavam há 

apenas 10 anos no país e não podiam largar as lides no campo, da qual dependia sua 

sobrevivência? 

Após difíceis negociações com as autoridades brasileiras (PAULS, 1980, 

45), foi permitido a eles realizar seus cultos em Plattdeutsch, sob a alegação de que este 

equivalia ao idioma holandês. Esse último sabidamente não fazia parte da línguas 

proscritas pelo governo brasileiro e era falado em um país agredido pelos nazistas. Com 

a permissão, pregadores e presbíteros dedicaram-se então ao trabalho de traduzir trechos 

18 Plattdeutsch dos menonitas, em alemão, tradução livre do autor. 
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da Bíblia e do hinário para o Plattdeutsch. Segundo Klassen (1995, 302), cópias deste 

material está disponível no arquivo do Bethel College, em Newton, Kansas. 

Por outro lado, este acordo entre menonitas e governo brasileiro foi 

recebido com muita desconfiança pelos teuto-brasileiros. Estes últimos'9 suspeitavam 

que as denúncias contra eles provinham dos menonitas, em função de seu 

comportamento anti-social e fechado. Além disso, alguns menonitas ocuparam o cargo 

de inspetor de quarteirão (PAULS, 1980, 46), que era o responsável pela fiscalização do 

cumprimento das leis de nacionalização. Cumpre assim levantar a questão de que os 

menonitas podem ter assumido a prática de delação contra os teuto-brasileiros, para 

manter o acordo firmado com as autoridades brasileiras. 

Como vimos, com a política de nacionalização, ocorreu uma pressão 

sobre as comunidades menonitas que levou ao desenvolvimento de uma estratégia de 

resistência com o intuito de resguardar a tradição religiosa. A perda das escolas, no 

entanto, não teve condições de ser revertida. Suas conseqüências foram dramáticas e 

mudaram as características das comunidades, tal qual haviam se conservado desde a 

instalação dos menonitas na Prússia Ocidental, durante o século XVI. 

Percebemos que, não só entre os menonitas, mas entre os teuto-

brasileiros como um todo, o grande temor não estava realmente configurado na perda da 

língua alemã em si, mas na perda de um sistema educacional eficiente20, que seria 

substituído por outro sob os auspícios do governo. Acontece que para os colonos já 

estava claro que o sistema estadual não teria condições de trazer em língua portuguesa, 

o instrumental que a escola alemã que a escola alemã trazia para sua clientela Isto, 

19 Segundo entrevista concedida pela senhora Anna Maria Dahm, moradora do Krauel na época em que os 
menonitas lá viveram, entre 1930-1950. Data da entrevista. 10/10/1998. 
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segundo os colonos, se devia ao fato de que o Estado brasileiro não financiava 

adequadamente a formação de professores e de escolas, especialmente no meio rural, 

onde vivia a maior parte dos teutos. 

Em 1955, Guilhermo Saake21 visitou as regiões coloniais e verificou que 

lá, a situação da língua alemã era deplorável. Ao lado disso, verificou que o ensino do 

português deixava muito a desejar, pois não havia termos de comparação entre a escola 

alemã particular e a que veio depois, patrocinada pelo Estado. Os colonos, em sua 

grande maioria, ainda falavam os dialetos ancestrais ou mesmo o alto-alemão, que não 

era alimentado mais pela prática da leitura, o que resultaria num empobrecimento 

progressivo da língua e do nível cultural. Ao lado disso, seus conhecimentos do 

português eram rudimentares e a escola não oferecia condições para que estes 

conhecimentos fossem melhorados. Saake sugere aos colonos que, uma vez que a volta 

à situação de antes de 1938 era impossível, que invistam de todas as maneiras para que 

seus filhos aprendessem o melhor possível a língua portuguesa e sua cultura 

correspondente, para que não desçam aos níveis mais baixos da sociedade brasileira, 

lembrando a situação dos negros e dos caboclos. Segundo ele, uma vez no fundo do 

poço, o retorno seria impraticável. 

Para os menonitas (KLASSEN, 1995, 351), o destino parecia terrível, 

pois se as leis nacionalizadoras não fossem revogadas, a comunidade religiosa estaria 

predestinada à extinção, pois eles não haviam tido a possibilidade e o tempo de criar 

escolas de pregadores em português, nem em Plattdeutsch, sem contar que a última não 

tinha uma literatura, pois jamais havia sido escrita e tudo estava por fazer. Pode-se 

20 N o sentido religioso. 
21 Staden Jahrbuch, 1956, 237. 
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comparar este caso com o problema que o judeus tiveram ao fazerem renascer o 

hebraico em Israel, só que ao contrário, o hebraico era uma literatura de um língua não 

falada e o Plaíideuisch uma língua falada sem literatura. De fato, assim como os teuto-

brasileiros, os menonitas tiveram uma geração que não freqüentou aulas em alemão e 

teve instrução de baixa qualidade em português, o que posteriormente teve 

conseqüências negativas não só no campo da religião, mas também socialmente. 

Em 1949, as lei nacionalizadoras já haviam sido quase todas revogadas. 

Os menonitas neste momento já haviam abandonado suas colônias em Santa Catarina e 

se dirigiram para um novo núcleo em Bagé, no Rio Grande do Sul e, principalmente, 

para Curitiba e Palmeira, no Paraná. Ali, foi tentado à partir de 1949/1950, reverter a 

situação e tentar reparar os danos culturais e morais que 10 anos de política de 

nacionalização causaram ao Mennonitentum. Desta vez, não seria utilizada a escola 

tradicional construída pelos primeiros colonos no bairro do Boqueirão, em Curitiba em 

193622. A escolha recaiu sobre a escola bíblica. 

A escola bíblica é uma instituição tradicional entre os menonitas. Sua 

função é repassar instrução religiosa. Todos participam dela. Neste caso, além de ensino 

religioso, ela também ensinaria alemão, história, geografia e matemática. Seu caráter 

não-oficial excluía a possibilidade de contrariar a lei brasileira e ao mesmo tempo 

reservava as escolas bíblicas para serem frequentadas apenas por menonitas. A escola 

bíblica não expediria diplomas, pois justamente seu objetivo era a educação continuada 

de determinados assuntos ligados à manutenção das comunidades dentro da tradição 

22 Como já afirmado, o colégio havia sido encampado à partir de 1938 pelo governo estadual 
Posteriormente, retornou às mãos dos menonitas e foi rebatizado de Colégio Erasto Gaertever, em 
homenagem ao médico teuto-brasileiro que fora prefeito de Curitiba. 
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anabatista menonita. Ela visava em primeiro lugar atender a geração que fora privada da 

escola tradicional e eliminar a lacuna criada por esta privação. 

Para a formação de professores, foi feita a opção de não se criar qualquer 

nova instituição com este fim, mas oferecer bolsas às pessoas interessadas em assumir a 

docência nas disciplinas oferecidas pela escola bíblica e encaminhá-los para a escola de 

professores dos luteranos em lvoti, no Rio Grande do Sul, ou para faculdades menonitas 

nos Estados Unidos, Canadá ou Alemanha. 

É interessante notarmos como mais uma vez, os menonitas 

transfiguraram uma instituição tipicamente sua, a escola bíblica e incluíram no currículo 

matérias não pertencentes a ele. A experiência de perda de suas escolas em 1938, fez 

com que a escola tradicional do Boqueirão, Curitiba, ao retornar a eles, permanecesse 

com o currículo sugerido pelo Estado. Nesta escola, a língua alemã só voltou a ser 

ensinada em 1953 (informalmente), sendo que passou a compor o currículo oficial, 

como língua estrangeira, em 196325. 

Sua opção em dar à escola bíblica as funções que antes pertenciam à 

escola tradicional, denota dois fatos: primeiro, sua preocupação em não entrar em 

choque com as autoridades, pois eles tinham a obrigação de seguir o currículo pre-

estabelecido pela Secretaria Estadual de Educação. Segundo, deixando as materiais 

consideradas importantes para a esfera religiosa eles não teriam como entrar em choque 

com o governo, pois a constituição garantia liberdade de culto no Brasil e transformando 

as matérias citadas em disciplinas religiosas eles as resguardariam da pressão do F.stado 

e preservariam a comunidade religiosa. 

23 Conforme informações da secretaria do Colégio Erasto Gaertner, Curitiba 
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Assim, entre resistência, submissão, estratégias e negociações com forças 

políticas que muitas vezes representam a negação de seus princípios fundamentais, os 

menonitas tentam garantir a manutenção e sobrevivência de Seu reino. 
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Com a queda do muro de Berlim em 1989, os confrontos entre 

ideologias políticas opostas parecem ter chegado ao fim. Com isso, inúmeros 

movimentos religiosos como os fundamentalismos islâmico, judaico e hinduísta, o 

pentecostalismo, a renovação carismática católica, entre outros mais, começam a 

intervir cada vez mais poderosamente na cena política e social. 

Integrados pelos mais diversos conteúdos, suas propostas de reconstrução 

do mundo levam a uma participação mais efetiva dos elementos religiosos nos eventos 

da sociedade, o que significa uma oposição aos ideais racionalistas do Iluminismo e 

também de que a Razão não está mais conseguindo responder às questões levantadas no 

mundo moderno. 

Estes grupos religiosos, durante muito tempo localizados nas bordas dos 

centros de poder, estão alcançando gradativamente novos, e maiores espaços, oferecendo 

uma alternativa ao vácuo deixado pelas ideologias seculares geradas a partir do século 

XVIII. 

Como vimos, desde o início desta dissertação, os menonitas se 

propunham a ser uma alternativa ao mundo secular. Sua proposta era de criar o Reino de 

Deus na Terra, onde os valores e maldade mundanos fossem excluídos e os homens 

pudessem, enfim, pela conversão, viver fraternalmente sob a inspiração bíblica. Esta 

proposta é a mais antiga e talvez a mais significativa de uma tentativa de esvaziamento 

do mundo não-religioso, pois permanece desde 1525 até os nossos dias. 
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Mas os poderes seculares mostraram-se muitas vezes fortes demais para 

que proposta anabatista de Reforma fosse viabilizada e concretizada. Os anabatistas-

menonitas foram barbaramente perseguidos pelas forças do Estado e das Igrejas a ele 

vinculadas. Isto os forçou a um enclausuramento e conseqüente fechamento de suas 

fronteiras com o mundo secular, o que aliás, virou parte de sua doutrina. 

Com esta ruptura, o grupo menonita teve a oportunidade de expandir sua 

identidade para além das fronteiras religiosas, abarcando as mais variadas 

representações como a etnia, a língua, a cultura, o vínculo de sangue e a tradição. 

Nesta dissertação, mostramos como os menonitas souberam elaborar 

estratégias para escamotear aspectos de sua identidade face aos poderes instituídos e 

lograr a perpetuação de sua proposta de vida e de experiência religiosa. Vimos como, de 

acordo com a circunstância, determinada característica da sociedade menonita foi 

privilegiada, colocada na obscuridade ou pintada com cores favoráveis aos olhos da 

força opressora. 

Isto mostra como uma pequena comunidade, isolada, sem muitos 

recursos, mas solidamente impregnada de uma fé, pôde utilizar vantajosamente suas 

características para sobreviver a seus opressores, vencê-los e assistir ao seu 

desparecimento. Afinal, os menonitas venceram, sem o uso da violência, os cantões 

suíços, os calvinistas holandeses, a belicosa e autoritária Prússia, a Rússia panesvalista, 

a União Soviética stalinista, o Deutschtum e o Estado Novo. 

Nos dias de hoje, percebemos u.m retorno da mensagem original 

anabatista entre os menonitas brasileiros. Lentamente, após a Segunda Guerra Mundial, 

com a dissolução das colônias do Krauel e a mudança dos colonos para regiões mais 

urbanizadas como Blumenau, Joinville, São Paulo e em especial Curitiba, os menonitas 
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começaram a ser assimilados pela sociedade brasileira. Enquanto, na maioria dos outros 

países, os menonitas permaneceram agricultores, no Brasil, a tendência é a de adotarem 

profissões urbanas. As gerações nascidas a partir de 1950, passaram a contar com um 

relacionamento diário com não-menonitas. Lentamente passaram a adotar a língua 

portuguesa, que com o tempo passou a constituir a língua corrente do cotidiano de 

muitos deles. A sociedade brasileira começou a deixar de ser o "perigo depois da 

fronteira", e constitui um elemento importante na vida dos menonitas. De ameaça ao 

desaparecimento do Mennonitentum, a sociedade brasileira passou a representar uma 

esperança de sobrevivência aos ideais anabatistas elaborados na Suíça a partir de 1525. 

Despidos de roupagens étnicas e lingüísticas, que foram armaduras seguras e confiáveis 

durante séculos, mas que no Brasil dos anos 90 poderiam asfixiar a criança que 

tentavam proteger, os menonitas passaram a ter a rara oportunidade de voltar ao 

passado, colocando em prática livremente, os ideais religiosos pelos quais seus 

ancestrais foram perseguidos. Agora, livres da repressão de Estados e Igrejas, e 

desvinculando língua, etnia e tradição de princípios religiosos, eles podem tentar 

construir, enfim, o Reino de Deus na Terra. 
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Anexo 1. M apa da expansão dos anabatistas da Suiya para o noite da 

Europa.

Fonte: PENNER, 1995, 15.
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Anexo 2. Gravuras do artista Jan Luyken, representando a execução de 

anabatistas na primeira metade do século XVI.

Fonte: PENNER, 1995, 11.
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Anexo 3. A tradição da leitura. A gravura de autoria de Jan Luyken mostra o 

menonita Andries Langedul, em 1559, preso durante a leitura da 

Bíblia. 

Fonte: PENNER, 1995, 14. 
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Anexo 3 B - Rembranàt H. van Rijn (i 606 - i 669). O pregaàor menonita 

para Preservação do Patrimônio Cultural Prussiano, Berlim. 

Segundo fontes secundárias, Rembrandt esteve durante algum tempo 

ligado aos menonitas de Amsterdam. 
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Anexo 4. Mapa das comunidades menonitas no delta do Vístula. 

Fonte: PENNER, 1995, 73.
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Anexo 5. Aspectos do cotidiano menonita na Prússia. 

Fonte: LOHRENZ, 1977, 18. 
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Anexo 6. Sede de uma fazenda menonita na Prússia. 

Fonte: LOHRENZ, 1977, 21. 

A~ ~ - 121 11.11< .l an <un In Ttt~t. l fl li. '~ '- A ~~- 4_'9 aut S :\t ' 

Landwirtschaftliche Bauten. 
lm Fcldc ;JU S~cbaut , an ucm Wegc nach 

Ticgenhof steht · 
~.bs lichoft des 
Hcrrn Gutsbc-
sitzcr Janson. 

DasWohnhaus, 
I R02 eroaut. hat-
rc den ühlichen 

Grundrill mit 
Querllur,links die 
l!rolle Stuhe und 
n ·ei kleine Hin
terstuhcn, rechts 
Kammcrn und die 

Sommerstube. 
Dure h ncuereEin
bauten ist der l~lur 
verkleinert und 
di e Treppenanlage 
verandert, uuch 
das Obergescholl 
mehr aus~cbaut . 

Diealtc Einteilung 

, __ -·-------

I ' 

cr~ibt sich aus cincr im .Jahrc IH02 ange
fcrti~tcn Aufnahmc .. Abri/f vu11 dc11 GeNiu
.t,·rr ,t,·s Hallcmlwft•s Comt'1i11s ja11t:m. 

auf Tit·gu/eld gcl!ütig. sub No. belegen. 
Gemessen Amw 1802 I'OTI ). F. Stendrr ;; '). 

·-, ..... 

Abb. · 425 zeigr 
den Erdgescholl'" 
<;rundrill hieraus. 
lm Ãulleren ist 
das Haus unver
iindertmitSchurz-

bohlenwanden, 
J>fannendach und 
runden Schorn
steinkõpfen; die: 
Vorlaube hat acht. 

· Stiinder, so ;j e-
stellt, daO jede, 
der drei Ansich .. -
ten drei Offnun•:: 
gen har. Aufder( 
Laube.nschweJl_~fi 

steht: ,.Corneliiis,, 
.I arzssotl Bari-1./rrt~ 
A nno 1802 ·pd~f, 
LoeWen BauMei": 
ster.• 

. '~ ~·~:~~ 

' ' .Jetll H : .:..:.• ~em gro l~ . lcider 10 17 tteim Eln ~ 
ruhmen am Hande besdmittcn . Ei~cnlum des Herrn 
Janson. 

173 



174 

Anexo 7. Celebração de contrato de casamento entre noivos menonitas. 

Gravura de D. Chodowocki. 
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Anexo 8. Igreja menonita em Marienburg, Prússia. 

Fonte: LOHRENZ, 1977, 30. 
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Anexo 9. Contrato de casamento de noivos datado de 1751, quando a língua 

holandesa ainda era utilizada entre os menonitas da Prússia.

Fonte: LOHRENZ, 1977, 35.
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Anexo 1 O. Foto da família Claassen defronte a sede de sua fazenda em 

Prangenau, Prússia, cerca de 1870. 

Fonte: LOHRENZ, 1977, 36. 
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Anexo II. Localização geográfica das colônias menonitas no su! da Rússia 

em cerca de 1920. 

Fonte: PENNER, 1995, 127. 
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Die Mennoniten an der Molotschna
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Anexo 
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Fonte: PEN
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Anexo 13. Cartões postais mostrando a colônia Chortitza, no final do século 

XIX. Fonte: LOHRENZ, 1977, 53. 
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Anexo 14. Gravuras publicadas no Kroekers Christlichen Familienkalender, 

representando a vida na colônia Molotschna antes da Primeira Guerra 

Mundial. Fonte: LOHRENZ, 1977, 89.
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Anexo 15. Foto do pessoal da Casa de Diaconisas Morija, em Molotschna, 

final do século XIX. Fonte: LOHRENZ, 1977, 130. 
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Anexo 16. Escolas em Molotschna, 1895. Fonte: LOHRENZ, 1977, 181.
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Anexo 17. Jovens menonitas servindo no batalhão sanitarista do exército 

russo, final do século XIX. Fonte: LOHRENZ, 1977, 235 . 
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Anexo 18. Localização das colônias menonitas no Canadá, a partir de 1874. 

Fonte: PENNER, 1995, 183.
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Anexo 19. Batismo de jovens menonitas em Lemberg, 1937. 

Fonte: PENNER, 1995. 
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Anexo 20. Fuga de menonitas da União Soviética, final da década de 1920. 

fonte: LOIIRENZ, 1977, 23. 
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Anexo 21. Fotos de menonitas que permaneceram na União Soviética após 

1930. Fonte: LOHRENZ, 1977, 267. 
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Anexo 22. Mapa da localização geográfica das colônias menonitas na 

América do Sul, situação em 1955. Fonte: PENNER, 1995, 199.
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PLANTA DAS TERRAS DA SOCIEDADE COLONIZADORA HANSEÁTICA, INCORPORADA AO PATRIMÔNIO DA 
UNIÂO, NO MUNICÍPIO DE IBIRAMA, EX-HAMÔNIA, ESTADO DE SANTA CATARINA.

EDIÇÃO - COMEMORATIVA DO 1.° CINQÜENTENÁRIO
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Anexo 24. Refugiados menonitas em Mõlln, Alemanha, 1930. 

Fonte: PAULS, 1980b, 36. 
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Anexo 25. Menonitas a caminho do Brasil no navio Sierra Ventana, 1930. 

Fonte: PAULS, 1980b, 38. 
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Anexo 26. A chegada dos menonitas em Hansa-Hammonia, 1930. 

Fonte: PAULS, 1980b, 41. 
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Anexo 27. As primeiras casas, feitas com folhas de palmeira, 1930. 

Fonte: PAULS, 1980b, 39. 
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Anexo 28. A primeira igreja e um das primeiras escolas menonitas no Brasil. 

Fonte: PAULS, 1980b, 42. 
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Anexo 29. Foto do coral de Witmarsum defronte a escola, 1932. 

Fonte: PAULS, 1980b, 44. 
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Anexo 30. Foto dos alunos e seus professores, escola de Witmarsum, 1932. 

Fonte: PAULS, 1980b, 45. 

197 



198 

Anexo 31. A escola de Gnadental, 1932. Fonte: PAULS, 1980b, 45. 
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Anexo 32. Foto dos professores menonitas e dos inspetores de ensino após 

um dos exames de suficiência em português, 1935 provavelmente. 

Fonte: PAULS, 1980b, 50. 
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Anexo 33. O presbítero e professor Johannes Janzen com seus alunos, 

provavelmente em 1938. Fonte: PAULS, 1980b, 50. 
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Anexo 34. A escola de Witmarsum em 1947~ com duas freiras católicas que 

lá st:rviam ~umu professoras. Funlt:: PAULS, 1980b, 55. 
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Anexo 35. Foto da família Janzen deixando o Krauel em direção ao Paraná, 

possivelmente em 1949. Fonte: PAULS, 1980b, 55. 
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