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RESUMO 
 
 

O presente trabalho tem como objetivo central apresentar uma reflexão sobre como 

vem se processando a mudança do perfil identitário dos moradores de Nova Trento, município 

localizado no Vale do rio Tijucas, colonizado por imigrantes europeus a partir de 1875. 

  Através de três capítulos enfocando diferentes momentos históricos vivenciados pelos 

moradores da cidade, busquei elucidar como os moradores foram investidos de diferentes 

identidades ao longo de mais de um século.       

O primeiro capítulo mostra como se fez a valorização da italianidade, a partir do 

centenário de imigração em 1975, através de investimentos internos e externos à cidade que 

conferiram aos descendentes de imigrantes italianos atributos positivadores de uma identidade 

que havia sido desmerecida no passado.  

O segundo capítulo apresenta um episódio pouco conhecido pela historiografia, 

ocorrido em 1878, denominado na época como a Revolta dos Colonos. O estudo do fato 

possibilitou observar a primeira mudança no conceito de identidade, a partir da frustração das 

expectativas alimentadas pelo governo em relação aos imigrantes. 

A produção da identidade no âmbito das escolas é o tema do terceiro capítulo. Um 

processo que trouxe para dentro da maquinaria escolar os aportes políticos e religiosos que 

contribuíram para uma nova formação identitária, implementada por campanhas de 

nacionalização do ensino visando o abrasileiramento dos imigrantes e seus descendentes. 

Os três episódios analisados vão deixar transparecer as sutilezas dos discursos 

formadores de identidade e as ciladas que se alojam no seu interior. 
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RIASSUNTO 

 
 Il presente lavoro há come obbietivo centrale fare una riflessione su come si sta 

svolgendo il cambiamento sul profilo dell’ identità dei citadini di Nova Trento, comune 

ubicato nella Valle Del Fiume Tijucas, che è stato colonizzato da emigranti europei a partire 

dell’anno 1875 (mill eottocentosettantacinque). 

 Seguono trè capitoli che lanciano luce sui diversi momenti storici che hanno vissuto 

gli abitanti della città, dove ho cercato di chiarire come ha cambiato il modo di essere e 

comportarsi dei suoi cittadini, nel trascorso di più di cent’anni di colonizzazione. 

Il primo capitolo fa capire come si è passato a valorizzare la identitá italiana a partire 

del primo centenário dell’emigrazione festeggiato nel 1975 (mill enovecentosettantacinque). 

Fu quel momento storico il punto di partita per alcuni investimenti interni ed esteri, che hanno 

conferito ai discendenti degli emigrati italiani, la ripresa della loro identità culturale quase 

dimenticata nel passato. 

 Il secondo capitolo, porta l’attenzione su um episodio poco conosciuto della nostra 

storia trascorso nel lontano 1878 denominato “ la rivolta dei contadini” . L’ investigazione 

storica di quell’avvenimento, há reso possibile il primo cambiamento nel concetto di identità 

dei contadini italiani, in virtù della frustrazione delle aspettative del governo brasiliano in 

rapporto agli emigrati. 

 La produzione di uma nuova identità nell âmbito delle scuole, è il tema del terzo 

capitolo. Si tratta di um procedimento che há introdotto nelle scuole dei valori poli tici e 

religiosi, che hanno contribuito alla formazione di um nuova identitá dei cittadini ítalo-

brasil iani, portata a termine tramite la nazionalizzazione dell’ insegnamneto; ossia, l’obligo 

dell’uso dell ’ idioma portoghese nelle scuole ed altri ambienti pubblici. 

I trè episodi analizzati faranno luce sulle sfumatture che portano il contenuto dei 

discorsi formatori di identità. 
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INTRODUÇÃO 

 

“Pai, conta uma estória daquelas que não está nos livros. Uma daquelas que o pai sabe 

contar. Uma daquelas de escolher o final!” Este é o pedido freqüente que meus dois meninos 

Rodrigo e Francisco, ainda fazem antes de dormir. E da minha fantasia, alimentada pela 

expectativa dos dois, a história, sempre inédita e surpreendente, vai se desenrolando sem 

nunca ter fim. Faz anos que a história de escolher o final conta  como dois meninos, que 

saíram de casa sem autorização dos pais, procuram o caminho de volta e se defrontam com as 

mais inusitadas situações e personagens que ora são  buscados na vida real, ora no mundo da 

fantasia. Cada episódio exige uma série de escolhas que pode aproximá-los ou afastá-los do 

objetivo de chegar em casa com saúde. Expectativa, ansiedade, medo, euforia e esperança de 

acertar o caminho são os ingredientes que fazem os dois viajar na imaginação e não se 

entediar com a aventura. 

O caminho que percorro nesta dissertação assemelha-se ao da “estória de escolher” .  

Um dos objetivos é mostrar como se procedeu a ressignificação da identidade italiana em 

Nova Trento, em especial após a comemoração do centenário de imigração, em 1975. Em três 

capítulos procurei apresentar algumas fases da formação do perfil identitário dos neotrentinos, 

escolhendo dois momentos da história da cidade antes do centenário que congregam um 

volume significativo de informações e apontam pistas para o entendimento de questões que 

dizem respeito à categoria identidade com seus antagonismos e interesses nem sempre 

explícitos. 

As discussões acontecem num terreno movediço levantando uma interrogação: é 

possível conceber a existência de um conceito estável de identidade se a maior parte dos 

pressupostos que tentam justificá-la são pinçados da transitoriedade? Para iluminar a 

discussão sobre o tema optei por autores como Boaventura de Souza Santos, Octávio Souza, 
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Stuart Hall e Tomaz Tadeu da Silva que entendem a identidade como parte de um processo de 

identificações. 

A problematização do conceito de identidade, do ponto de vista da psicanálise, sugere 

a conotação de unidade e estabili dade enquanto a identificação é apresentada como uma 

marca simbólica a partir da qual cada sujeito adquire, não sua unidade, mas sua 

singularidade.1 Enriquecendo a discussão Hall afirma que “na linguagem comum, a 

identificação é construída a partir do reconhecimento de alguma origem comum ou de 

características que são partilhadas com outros grupos ou pessoas, ou ainda a partir de um 

mesmo ideal.2  

A partir destas reflexões acredito ser mais coerente o entendimento do neotrentino e 

sua cidade como algo em contínua reformulação, uma metamorfose que, ao final de cada 

etapa ou ciclo, apresenta um típico italiano, trentino ou neotrentino, contradizendo 

pressupostos teóricos que buscam no passado elementos fundadores para cristalizar 

identidades no presente. Seguindo este raciocínio, é possível fazer eco ao argumento de 

Santos quando diz que as identidades não são rígidas ou imutáveis. Elas escondem 

negociações de sentido, polissemias, choques de temporalidade. Identidades são 

identificações em curso sendo crucial, conhecer quem pergunta pela identidade, em que 

condições, contra quem, com que propósitos e com que resultados. 3 

É conveniente lembrar que esse processo contextualiza-se num tempo e num espaço de 

convívio com o meio natural e aquele construído pela ação humana apresentando modos de 

fazer peculiares mas sempre em processo de mutação. 

                                                
1 SOUZA, Octavio. Fantasia de Brasil. As identificações na busca da identidade nacional. 
São Paulo: Ed.Escuta, 1994, p. 199-200 
2 HALL, Stuart. Quem precisa da identidade? In: Silva, Tomaz Tadeu da.(Org.) Identidade e diferença: 
perspectivas de estudos culturais. Petrópolis: Vozes. 2000, p.108.  
3 SANTOS, Boaventura de Sousa. Modernidade, identidade e a cultura de fronteira. In: 
Revista Crítica de Ciências Sociais n. 38, dez. 1993, p.11-13. 



 14 

O primeiro capítulo tem como eixo central a evidenciação das estratégias de “ resgate” 

da identidade italiana a partir da comemoração do centenário da imigração em 1975. Procurei 

levantar informações que vão comprovando os investimentos simbólicos de entidades locais e 

internacionais (Círculo Trentino, Associação Trentini nel Mondo, Província Autônoma de 

Trento, Campanhas de Turismo...) interessadas no processo de positivação do que passou a 

ser caracterizado como típico italiano. O olhar atento para o que aconteceu, e ainda acontece, 

em Nova Trento revela outros ângulos das estratégias de eleição de atributos quali ficadores do 

passado para afirmar posturas identitárias no presente. A esse respeito acredito ser pertinente 

considerar o que argumenta Santos:4 

O contexto global do regresso das identidades, do multiculturalismo, 
da transnacionalização e da localização parece oferecer oportunidades 
únicas a uma forma cultural de fronteira precisamente porque esta se 
alimenta dos fluxos constantes que a atravessam. A leveza da zona 
fronteiriça torna-a muito sensível aos ventos. È uma porta de vai-
vem, e como tal nem nunca escancarada, nem nunca está fechada.  

 

Esta leveza de movimento torna visível a dificuldade de definir atributos e marcas 

identitárias que sirvam para expor a cidade como típica italiana. O vaivém da porta tem 

permitindo a cidade transitar por adjetivos como terra dos pedreiros, terra do vinho, 

pedacinho d’I tália, terra de Madre Paulina. 

Neste processo de fabricação da identidade neotrentina tem-se evocado um passado 

comum definido ora como italiano, ora como trentino estabelecendo marcas diferenciais. 

Destarte, tenta-se construir a identidade baseando-se nas diferenças entre um ‘nós’ e ‘eles.’ As 

expressões brasili an, brasili ani, nostra gente, noi di Nova Trento, presentes no linguajar dos 

moradores da cidade vão comprovando que “a identidade não é o oposto da diferença: a 

identidade depende da diferença. A diferença é aquilo que separa uma identidade da outra, 

                                                
4 SANTOS, Op.cit. p.36. 



 15 

estabelecendo distinções, freqüentemente na forma de oposições.5 Por este viés vão ser 

definidos atributos do que é uma comida, traje, arquitetura, festa  e tudo mais que possa ser 

usado sob categoria naturalizante de típico. Uma categoria que justifica diferenças sem prestar 

conta de sua genealogia. Usado pela mídia e por programas de incentivo ao turismo étnico, o 

típico corrobora com investimentos que inventam, fabricam, maquiam e vendem cidades e as 

pessoas que nela vivem, expondo numa grande vitrine uma suposta identidade como um 

produto  pitoresco de consumo no grande mercado globalizado. 

No segundo capítulo selecionei um episódio ocorrido em 1878, conhecido como a 

“ revolta dos colonos” , que considero importante para dar uma idéia de como a identidade não 

existe como instância inquestionável e sim como “algo realizado ao longo de uma história 

coletiva e única, por e entre sujeitos individuais concretos. Sujeitos revestidos da condição de 

atores sociais, cujo trabalho simbólico se faz de acordo com saberes, valores, e normas 

realizados como cultura e através dos quais a ação individual é possível e significativa”.6 

A carência de fontes de época tornou este capítulo menor em número de páginas, 

porém não em significados para os propósitos desta dissertação. O panorama que procurei 

reconstruir possibilita refletir sobre o processo de adequação a realidade brasileira do grupo 

de imigrantes europeus que foram estabelecidos em Nova Trento em 1875 pelo governo 

imperial através do Contrato Caetano Pinto. Uma identidade que, reelaborada constantemente, 

transitou de italianos, tyroleses, loboriosos morigerados para pensionistas do Estado, caterva 

de desordeiros. Na  seqüência dos anos, como efeito das intervenções do Estado e da Igreja 

Católica durante quase um século, a cidade será identificada, no final do século XX, com os  

chavões homogeinizadores boa gente, boa terra, celeiro de vocações. A agili dade na mudança 

de rota deste trânsito exemplifica, mais uma vez, o que  se disse acima sobre identificações.  

                                                
5 WOODWARD, Kathryn. Identidade e diferença. Uma Introdução  teórica e conceitual. In: SILVA, Tomas 
Tadeu da. (Org).  Identidade e diferença. Petrópolis: Vozes. 2000, p. 30-40 
6 BRANDÃO, Carlos Rodrigues. Identidade e etnia. A construção da pessoa e resistência cultural. São Paulo: 
Brasiliense, p. 150. 
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Os discursos instituidores de identidade produzidos a partir das experiências 

vivenciadas pelos imigrantes servirão para representá-los identitáriamente. A mudança no 

modo de conceber o imigrante ideal irá direcionar as mudanças nos comportamentos 

modeladores do neotrentino pacato, trabalhador, hospitaleiro, religioso, dando a entender 

que as identidades são construídas dentro e não fora do discurso, em locais específicos.7 Neste 

processo de construção denominado por Bordieu8 de economia das trocas lingüísticas, os 

discursos assumem os contornos da lei da oferta e procura sujeitando as identidades a uma 

historicização que as expõe a um processo de constante mudança e transformação. 

No terceiro capítulo, faço uma incursão no campo da educação formal buscando pôr 

em evidência os esforços envidados no sentido de impor uma nova matriz cultural aos 

imigrantes partindo da imposição da língua portuguesa sobre os dialetos em uso na cidade no 

decorrer da República Velha e Estado Novo. O trabalho das escolas paroquiais, da doutrina 

jesuíta, das associações e congregações religiosas somado, às campanhas de nacionalização, 

vão contribuir, também, na composição do perfil identitário dos neotrentinos  suscitando falas 

como a que segue: 

Criei meus filhos muito bem, eles me respeitam, logo quando chegam me 
dão um beijo e pergunta se a mãe tá boa (...) eu ensinei  a eles a fazer de 
tudo em casa, e com respeito, até hoje eles chega, pede a benção e me dá 
um beijo, e não tem um que fala italiano, eu ensinei a fala brasileiro, eles 
sabe fala direito9.  

 

O depoimento acima, colhido em 1998, ilustra com maestria o efeito do processo de 

nacionalização das escolas nos núcleos coloniais catarinenses e, no caso particular, em Nova 

Trento. O objetivo de transformar estrangeiros em cidadãos brasileiros teve como porta de 

                                                
7 HALL. Op.cit, p.109 
8 BORDIEU, Pierre. A economia das trocas lingüísticas: o que falar quer dizer. São Paulo: Edusp, 1998, p. 23-
24. 
9 O F. V. 57 anos. Apud CIPRIANI, Maria de Lourdes Tamanini.  Representações sociais e perspectivas de vida 
de mulheres fumicultoras: articulando gênero e trabalho. Florianópolis, 1998. Dissertação (Mestrado em 
Educação) Universidade Federal de Santa Catarina. 
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entrada no processo a supressão de uma língua e a imposição de outra. O “falar direito” 

funcionou como um adestramento cultural que, dentro da lógica dualista, fez do linguajar dos 

colonos a língua errada e, daquele que foi imposto, o correto.  

  Muito mais que a imposição de uma língua, o processo de abrasileiramento dos 

imigrantes europeus que colonizaram Santa Catarina, em especial na segunda metade do 

século XIX, interferiu diretamente no modo de ver e sentir o mundo daqueles que foram 

diretamente atingidos. Fica evidente, também, segundo Souza,10 a existência de um hiato na 

tradição européia que fez com que seus descendentes, uma vez em solo estrangeiro, 

encontrassem dificuldades na afirmação de sua filiação, vendo-se obrigados a inventar para si 

uma tradição fundada na recusa de valores que no entanto lhes eram fundamentais.  

Por terem sido colocados no lado dos errados, os colonos sofreram o que Bagno11 

denominou de preconceito lingüístico. Assim, segundo ele, o problema não estava naquilo que 

se falava, mas em quem falava o quê. Nesta ótica o preconceito lingüístico era decorrência de 

um preconceito social gerado pela frustração de expectativas por parte das autoridades 

imperiais e republicanas em relação aos imigrantes desejados para colonização do Estado. 

A problematização dos fatos referentes à criação da escola formal em Nova Trento vão 

expô-la como um espaço de interação social ocupado não só por professores, alunos e suas 

famílias. Há uma diversidade de discursos e interesses que adentram e se instalam no seu 

interior produzindo situações que questionam os fins a que esta instituição foi criada, e 

mantida, naquela sociedade. Em certos momentos tem-se a impressão de que os alunos, razão 

da existência das escolas, são meros atores coadjuvantes. O foco das discussões será 

oportunamente ajustado por esta ou aquela corrente de interesses fazendo a escola tornar-se 

um importante campo de exposição e imposição de idéias que visavam como que, inocular 

                                                
10 SOUZA, Op cit. p. 30 
11 BAGNO, Marcos. Preconceito Lingüístico. O que é, como se faz. São Paulo: Ed. Loyola, 5. ed. 2000, p.13. 
 



 18 

nos seus freqüentadores, os anticorpos para combater os pressupostos tidos como 

ultrapassados ou não condizentes com o contexto maior em que estava inserida. 

Os conflitos e discursos produzidos pelas intervenções do Estado no âmbito escolar 

que contribuíram na modelagem do italiano neotrentino é o tema que perpassa este capítulo, 

que procura apresentar como a identidade dos moradores de Nova Trento é  relacional e em 

constante elaboração, construído no interior dos discursos. Neste sentido o argumento de 

Silva é fundamental: “A identidade e a diferença têm que ser ativamente produzidas. Elas não 

são  criaturas do mundo natural ou de um mundo transcendental, mas de um mundo cultural e 

social. Somos nós que as fabricamos, no contexto de relações culturais e sociais.”12 

Acredito que ao final da leitura dos três capítulos o leitor dessa dissertação poderá 

sentir as sutilezas com que são construídos, veiculados e aceitos os discursos que produzem as 

identidades na modernidade. Não tenho a pretensão de fazer juízos de valor sobre o tema, mas 

apresentar outras possibil idades para o entendimento de conceitos naturalizados. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

                                                
12 SILVA. Op. Cit. p.74 
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CAPITULO I  
 
 
 

 BOA GENTE, BOA TERRA: OUTRAS IDENTIFICAÇÕES 
 

O que é que te faz comprar de tudo   
mesmo se de nada tens necessidade?13       

 

Em 1975, a cidade Nova Trento comemorou cem anos de imigração italiana. O cartaz 

comemorativo (figura 1) produzido em parceria pelas prefeituras de Rodeio, Rio dos Cedros e 

Nova Trento, representava as gerações passadas, presentes e as futuras nas feições de um 

casal idoso, uma jovem e um menino. 

O senhor e a senhora estão próximos à jovem que aparenta 20 anos de idade e segura 

com delicadeza a mão de um menino loiro de quatro/cinco anos. O grupo está no último 

degrau de uma pequena escada que dá acesso a uma casa colonial, de tijolos maciços à vista. 

Algumas flores aparecem na lateral da escada. Magros e altos, os dois velhinhos estão 

trajados com roupas de festa (de missa!). Chapéu, paletó preto sem gravata, sapato bico fino, 

relógio de gibeira e uma bengala nas cores vermelha, verde e preto na empunhadura 

caracterizam o “homem do centenário,” senhor Ângelo Lenzi, de Rio dos Cedros. O rosto 

enrugado e o bigode amarelado destacam-se na sua fisionomia. No conjunto do quadro é a 

figura central. Ao seu lado “a mulher do centenário,” senhora Ângela Murara, de Rodeio, usa 

um vestido estampado de florzinhas brancas sobre um fundo preto, sem decotes, mangas 

longas e a barra roçando o calcanhar. Calça um sapato preto que parece ser não muito 

confortável. Uma bolsinha de mão nas mesmas cores do vestido acompanha o traje. O cabelo 

está preso formando um coque. Dois brincos discretos de argolinha e os óculos de armação 

larga, preta, complementam o rosto enrugado, de feições sofridas, que aparenta ter 65/70 

anos. Seu braço direito entrelaça-se, com timidez e distância, no braço do companheiro. Uma 

                                                
13 DALLA, Lucio. Cosa sará. (Música). BMG, RCA, 1989. 
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lufada leve de vento balança sua saia sem perturbar sua concentração. Ambos são magros. 

Estão emoldurados pela abertura da porta que ressalta sua imagem projetando-os para a luz 

como se estivessem chegando de uma realidade escura e sombria do interior da sala de visita 

da casa. Não estampam sorriso algum. O olhar transmite austeridade e desconfiança. Seus 

corpos estão aprumados, fazendo jus a um evento que não era comum numa época em que a 

fotografia, devido a sua novidade, era utili zada para retratar os momentos mais importantes 

como batizados, casamentos, etc. Expressam seu ethos na sobriedade postural  exigida para a 

ocasião. 

Ao seu lado, fora da moldura da porta, a jovem Clarice Ruberti sorri com descontração 

e seu olhar semicerrado está voltado para o céu. Contrastando com a mulher idosa, usa uma 

blusa rosa, com leve decote. Um broche verde em formato de folhas contrasta com seu traje 

rosa. Seus braços estão à vista. A saia está a um palmo acima do joelho. Usa pulseiras e 

batom. Calça uma sandália de solado inteiriço alto. Faz o perfil da jovem dos anos setenta do 

século XX. Representa, junto com o menino, a cidade de Nova Trento. Este, Denis 

DellAntonia, olha com desconfiança para o fotógrafo. Seus cabelos estão relativamente 

compridos. Veste uma camisa branca e um macacão jeans de pernas curtas. Calça uma 

sandália tipo franciscana, marrom. É loiro, bem nutrido lembrando os anjos das pinturas 

medievais.  
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Figura n.1: cartaz comemorativo ao centenário da imigração italiana de Nova Trento, 
Rio dos Cedros e Rodeio. 
Fonte: arquivo pessoal Jonas Cadorin  
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No cabeçalho do cartaz a inscrição: “Centenário da Imigração Italiana”. Na segunda 

linha, em letras maiores: “Boa gente, boa terra.” Já um outro cartaz, específico para a 

divulgação da festa em Nova Trento, (figura 2) trazia um dos mais idosos moradores da 

cidade, o senhor Domingos Facchini, então com 80 anos de idade e sua neta Vanderléia 

Cadorin, de 10 anos, ambos moradores da zona urbana.“Fizemos várias fotos, mas a escolhida 

foi lá no Calvário. O tio Minco, sempre perfumado, ficou encostado num carro comigo no 

colo,” revelou-me Vanderléia. 14 

Os dois personagens olham com simpatia para o fotógrafo. O Senhor Domingos ou 

Minco (apelido em dialeto, assim como Bepi para José, Tchêco para Francisco, etc.), veste 

camisa azul abotoada até o colarinho. Usa óculos de aro preto e bigode com corte vitoriano, 

branco, amarelado pela nicotina dos cigarros manufaturados de fumo de corda e palha de 

milho (palheiros). É calvo e os sinais evidentes da velhice são compensados pelo seu olhar 

sereno. Esboça um leve sorriso que lhe dá um ar de bonachão. As feições idosas inspiram 

confiança e proteção.  

A menina usa camisa branca que lembra o uniforme escolar. É loira e com leves 

pontos de sardas no rosto. Seu braço direito envolve o pescoço do avô que segura 

afetuosamente a ponta de seus dedos com uma mão que ainda representa vigor físico. Ambos 

estão em primeiro plano. Ao fundo, desfocado, observa-se o bairro do Trinta Réis, uma valada 

dividida pelo rio do Braço, com o monte Barão ao fundo. No alto e em letras minúsculas, a 

frase impessoal: “nós confiamos nesta terra” e, logo abaixo, “Centenário da Imigração 

Italiana” . O conjunto visual do cartaz transmite a idéia de que em Nova Trento as pessoas 

envelhecem com satisfação e certeza do dever cumprido, ou seja, um lugar onde as crianças 

têm em quem se espelhar e o futuro que se descortina à frente e ilumina seus rostos tem um pé 

fincado nas raízes do passado. Uma cidade que tem passado, presente e futuro.  

                                                
14 CADORIN, Vanderléia, 28 anos, entrevista informal realizada em Nova Trento no dia 11.11.2002. 
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Figura n.2: cartaz comemorativo ao centenário da imigração italiana em Nova Trento. 

Fonte: arquivo pessoal Jonas Cadorin 

 

Foram as primeiras representações impressas, coloridas, com fotografia, que 

retrataram o que os idealizadores da campanha de divulgação do centenário caracterizaram 

como o típico italiano. Uma seleção de  características físicas e indumentárias que objetivou 

dar visibilidade a uma identidade cultural. E foi no repertório de elementos caracterizadores 

do passado que se buscou subsídios para reelaborar a identidade no presente. Uma seleção 

seguida de uma escolha de elementos identificadores capazes de sensibili zar o olhar dos 

moradores e visitantes da cidade. Um conjunto visual organizado pelo olhar do fotógrafo 

objetivando dar ao expectador elementos para uma leitura indutiva. O exercício de retratar é 

de alguma forma coisificar, cristalizar um momento.15 A forte tonicidade dada ao discurso 

                                                
15LEIDA, Lucas Van. Reificação Retificada. Folder de apresentação da obra do artista plástico Jayro Schmidt. 
Centro Integrado de Cultura, Florianópolis, 26 de maio de 2003.                                              
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visual parece querer driblar o pensamento focaultiano que considera ser impossível fazer 

coincidir o que se vê com o que se diz, pois o campo da sintaxe não é o mesmo daquele da 

visão. 16 A seleção cuidadosa dos elementos retratados força uma leitura que objetiva fazer o 

sujeito observador buscar pontos de identificação que vão legitimar a imagem observada. O 

fruto desta estratégia de propaganda é a aceitação, mesmo com pequenas discordâncias, da 

recriação do objeto em foco. Esta operação é capaz de tocar emocionalmente as pessoas em 

desfiles e festas de tradição, mesmo sabendo que os produtos típicos (objetos e pessoas) ali 

exibidos não correspondem, na íntegra, com a realidade que experienciaram ou ouviram falar 

pela tradição oral. Uma pergunta que é conveniente fazer: se o cartaz não trouxesse nenhuma 

informação escrita, será a sua interpretação remeteria o observador a deduzir que o grupo 

fotografado é de descendentes de italianos? Não existindo as palavras, cabe ao expectador 

decidir o que está sendo visto. “Somente pelo fato de refletirem aquilo que vemos com nossos 

olhos, não significa que as fotos exprimam uma verdade. Por outro lado, propõem uma 

interpretação ainda mais fascinante da realidade”.17 

 Ficou evidente que as características de identificação não foram buscadas, num 

primeiro momento, no passado das vilas de proveniência dos imigrantes. Tal expediente 

justifica a tese de Hobsbawm e Ranger,18 ao afirmarem que sempre se pode encontrar no 

passado de qualquer sociedade um amplo repertório de elementos antigos usados na 

elaboração de novas tradições. É claro para eles que a invenção de tradições tem como escopo 

ressignificar uma identidade no momento presente. Já Poutignat e Streiff -Fenart19, 

trabalhando com o conceito de etnia, afirmam que a identidade étnica é orientada para o 

passado e evoca a filiação, a origem comum, o ancestral que confere autenticidade e legitima 

                                                
16 FOUCAULT, Michel. As palavras e as coisas: uma arqueologia das ciências humanas. 
3.ed. São Paulo: Martins Fontes, 1985.      
17 Revista Colors. TOSCANI,  Olivieiro (editor), Milão, dez.95-fev.96 n.13 p.8 
18 HOBSBAWM, Eric & RANGER, Terence. A invenção das tradições. Rio de Janeiro: Paz e Terra, 1985.  
19 POUTIGNAT, Phili ppe Poutignat & STREIFF-FENART, Jocelyne. Teorias da etnicidade. São Paulo: Ed. 
UNESP, 1998, p.29 
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a demanda identitária no presente. Esta orientação para trás expande-se até o limite do 

encontro com o ancestral comum que estigmatiza indelevelmente o indivíduo, a ponto de não 

poder abdicar de sua condição. Poderá mudar de credo religioso, de partido político, de 

profissão, de cidade, etc., mas jamais deixará de ser, no caso em estudo, taliano ou talian, 

trentino ou, genericamente, italiano. 

Na história de Nova Trento é possível observar dois momentos de busca deste 

repertório. O primeiro é por ocasião da comemoração do centenário, quando se pesquisa no 

passado da própria cidade, os elementos caracterizadores do que seria típico italiano. Neste 

momento os vínculos de proximidade com o país de origem são ainda insipientes. A ruptura 

radical havida durante cem anos com a Itália não permitia vislumbrar tão longe as 

peculiaridades identitária dos neotrentinos. A busca se fez no sentido da ascendência 

genealógica que se satisfez em chegar aos bisavôs e mais raramente aos trisavôs residentes em 

solo brasileiro.    

O segundo momento acontece com a intensificação do fluxo de informações e relações 

com a região do Trentino. Este intercâmbio possibilitou ampliar a busca de uma suposta 

identidade além das fronteiras do próprio país. Os traços de diferenciação foram 

intensificados com o reforço de informações que acentuaram a existência de um ‘nós’ (taliani) 

em relação aos ‘outros’ (brasili ani ou até mesmo imigrantes europeus, inclusive italianos).  

O cartaz do centenário representou tipos físicos vestidos como os moradores de grande 

parte das cidades interioranas de Santa Catarina no século passado – à moda da década de 

setenta do século XX. Não fosse a inscrição alusiva ao centenário de imigração italiana, o 

cartaz poderia ser atribuído a imigrantes alemães ou poloneses, pois não traziam sinais 

caracterizadores capazes de fazer algum tipo de distinção para a época. Sem menosprezar o 

caráter subjetivo que a indumentária é capaz de conferir a quem as veste, para o momento em 

estudo, os trajes estampados nas fotografias traziam muitas similaridades entre as diversas 
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procedências dos imigrantes que vieram compor a sociedade catarinense na segunda metade 

do século XIX. O manequim estampado no cartaz seguia a cartilha católica que preconizava o 

recato, a sobriedade e o desapego de vaidades.20A título de ilustração apresento duas fotos que 

suponho serem da década de 1930.  

 

Figura n.3: Família de “Giovanni Marchi, filho de Raimondo” . (sic verso da foto).  
Fonte: Arquivo pessoal do autor. 

 

As crianças estão descalças. Todas as mulheres trazem no pescoço uma medalha 

dependurada num cordão ou correntinha. Os vestidos inteiriços cobrem braços, pescoço e 

pernas. O paletó e o chapéu, mesmo para os meninos é a roupa que identificava o homem em 

ocasiões festivas. O mesmo poderá ser observado na figura (n.4A e 4B) abaixo que retrata 

                                                
20Uma idéia do manequim sugerido pela igreja encontra-se na recomendação feita em 1921 pelo padre diretor 
das Filhas de Maria que, preocupado com a sobriedade no vestir, descrevia como era e como devia ser as roupas 
das mulheres pedindo“ (...) o retorno da maneira antiga de se vestir, que se use o lenço na cabeça, os vestidos 
sejam aos pés, com mangas longas e pescoço coberto para frear a moda sempre mais ridícula e perigosa das 
donzelas, (...)” in Paróquia de Nova Trento. Livro das Filhas de Maria, 24, julho de 1921. 


