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RESUMO 

 

 

Este trabalho tem como objetivo analisar como foi feita a fundação da 

Sociedade Recreativa 15 de Julho por parte dos teuto-brasileiros que residiam na 

cidade de Pelotas / RS, durante a década de 1950, com base em entrevistas 

realizadas. Foram utilizadas como apoio as discussões presentes nas obras 

elaboradas por René Gertz (1998) e José Plínio Guimarães Fachel (2002). As tensões 

vivenciadas na cidade de Pelotas, nesse período, se desenrolaram como fruto do 

processo de colonização e das políticas públicas com relação aos imigrantes. Os 

problemas levantados com relação ao possível “Perigo Alemão” já estavam em 

discussão desde o final do século XIX. Assim, pretende-se analisar como se deu a 

criação da Sociedade Recreativa 15 de Julho tendo como base discussões sobre a 

imigração alemã. 

 

 

Palavras-chave: Cultura teuto, Imigração alemã, Memória, Pelotas (RS), Sociedade 

Recreativa 15 de Julho. 
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INTRODUÇÃO 

 

 

Na segunda metade do século XIX, época em que o regime escravista 

demonstrava sinais de desgaste, o governo brasileiro investiu em propaganda para 

atrair imigrantes com o intuito de promover o “branqueamento” de sua população, 

substituir o trabalhador escravo e, também, ocupar áreas que ainda não haviam sido 

ocupadas no sul do Brasil (DE LIMA, 2009, p. 5). 

No município de Pelotas / RS verificou-se a formação de colônias a partir do 

surgimento dos teuto-gaúchos em núcleos coloniais. Tendo em vista a estrutura 

existente no município, grande parte dos imigrantes tinha acesso à zona urbana, com 

isso, eles iniciaram um processo mercantil entre a colônia e a zona urbana, baseada 

em excedentes agrícolas, onde se abasteciam de produtos, como ferramentas e 

utensílios necessários para seus trabalhos (RÖHNELT, 2012, p. 78). 

No século XX, entre o final da década de 1930 e o início da década de 1940, 

quando explodiu a Segunda Guerra Mundial, os alemães passaram a ser perseguidos 

nas cidades onde havia colônias e a polícia agiu com muita violência contra os seus 

descendentes. Na cidade de Pelotas / RS houve uma forte perseguição religiosa, os 

teuto-gaúchos foram presos, suas igrejas foram saqueadas, o uso da língua alemã foi 

considerado crime e muitos cemitérios, escolas e bens dos mesmos foram 

desapropriados (FACHEL, 2002, pp. 156-164). 

Com o agravamento da Segunda Guerra Mundial houve uma pressão popular 

para que o Brasil tomasse um posicionamento na Guerra, influenciada pelo 

torpedeamento de navios brasileiros por submarinos alemães. Houve, também, uma 

massiva propaganda estatal para que o cidadão brasileiro tomasse seu posto em 

defesa da nação, onde o imigrante alemão representava o “perigo alemão” que 

comprometia a soberania brasileira. Diante disso, muitos cidadãos pelotenses 

passaram a denunciar vizinhos e colegas teuto-gaúchos, por vezes, fazendo falsas 

acusações para atingir imigrantes com quem tinham conflitos. Segundo Fachel: 

 

[...] A criminalização dos elementos culturais germânicos fica evidenciada nas 
portarias policiais, como a decretada em 31 de janeiro de 1942, pelo delegado 
D. Peretti, em São Lourenço do Sul, que proibia falar ou cantar em alemão. 

[...] Em regiões onde a colônia alemã possuía uma homogeneidade étnica 
essas restrições não eram tão pesadas, mas em áreas dominadas por 
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populações não germânicas como Pelotas as delações eram mais 
frequentes. 

[...] Analisando a estatística policial do período verifica-se o rígido controle 
policial sobre os colonos, em janeiro de 1944 a delegacia de Pelotas expediu 
mais de 3.097 salvo-condutos (FACHEL, 2002, pp. 218-224). 

 

Toda essa violência fez regredir a cultura que os alemães dividiam com os seus 

conterrâneos. Muitas entidades ligadas à cultura germânica ficaram fechadas por 

muitos anos e o desenvolvimento desta cidade teve sérias consequências em 

decorrência desses acontecimentos. 

Nesta conjuntura, vamos analisar as diversas retaliações sofridas pelos teuto-

gaúchos, em Pelotas, na época da Segunda Guerra Mundial. Ao empreender um 

estudo sobre a cultura germânica, a partir de uma realidade pouco favorável, 

pretende-se contribuir para o conjunto de estudos historiográficos sobre a cultura 

teuto-pelotense, particularmente no que se refere à conservação de sua cultura e a 

participação da Sociedade Recreativa 15 de Julho (também chamada de “Clube 15 

de Julho”). 
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1 MEMÓRIA E HISTÓRIA ORAL 

 

 

O direito a memória faz parte da cidadania cultural e revela as necessidades 

de preservação das obras humanas em toda sua diversidade étnico-cultural. A 

constituição do patrimônio cultural diverso e múltiplo revela a riqueza do conceito de 

memória. 

Segundo Pollak, existem diferentes elementos da memória, assim como é 

perceptível os diferentes fenômenos de projeção e transferência que podem ocorrer 

dentro da organização da memória seja individual ou coletiva. Dessa forma, teremos 

uma primeira caracterização, mesmo que aproximada, do fenômeno da memória. A 

memória é seletiva, nem tudo fica gravado e nem tudo é registrado. Ela é em parte 

herdada não se referindo apenas à vida física da pessoa. As preocupações do 

momento vão constituir um elemento de estruturação da memória. Isto também recai 

sobre a memória coletiva, ainda que de maneira mais organizada, é de conhecimento 

que as datas oficiais são fortemente estruturadas do ponto de vista político. Esta 

memória organizada é a memória nacional e constitui um objeto de disputa importante, 

sendo comuns os conflitos para determinar que datas e que acontecimentos vão ser 

gravados na memória de um povo (POLLAK, 1992, p. 203). 

Esta organização em função das preocupações pessoais e políticas do 

momento, mostra que “a memória é um fenômeno construído”. Em nível individual 

essa construção pode ser consciente ou inconsciente. A memória individual grava, 

recalca, exclui, relembra, sendo o resultado de um trabalho de organização. A 

memória em todos os níveis é um fenômeno construído social e individualmente, ao 

se tratar de memória herdada, há uma ligação fenomenológica estreita entre a 

memória e o sentimento de identidade. O sentimento de identidade, sendo tomado no 

seu sentido mais superficial, que é o sentido da imagem de si, para si e para os outros, 

é a imagem que uma pessoa adquire ao longo da vida referente a ela própria, a 

imagem que ela constrói e apresenta aos outros e a si própria (POLLAK, 1992, p. 204). 

Na construção da identidade existem três elementos essenciais: a unidade 

física, que é o sentimento de fronteira física, o corpo da pessoa (ou fronteiras de 

pertencimento ao grupo, no caso coletivo); a continuidade dentro do tempo, tanto no 

sentido físico como moral e psicológico; e o sentimento de coerência de que os 
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diferentes elementos que formam um indivíduo são efetivamente unificados (POLLAK, 

1992, p. 204). 

Para Pollak “a memória é um elemento constituinte do sentimento de 

identidade, tanto individual como coletiva, na medida em que ela é também um fator 

extremamente importante do sentimento de continuidade e de coerência de uma 

pessoa ou de um grupo em sua reconstrução de si” (POLLAK, 1992, p. 204). 

O eixo fundamental sobre as questões de memória e identidade, tanto de forma 

individual como de forma coletiva, é a expressão de diferença e descoberta sobre o 

outro. Fundamentando a identidade de um ponto de vista histórico, vemos que a partir 

da segunda metade do século XX teve começo um grande processo de mudanças 

acompanhado pela aceleração arrasadora de novas tecnologias, o qual tem relação 

com o surgimento de novos modos de pensar a sociedade e suas instituições, 

substituindo antigos paradigmas por outros muitas vezes menos categóricos 

(DE OLIVEIRA, 2015, p. 18). 

Desse modo, há uma nova “visão” de pensamento: da diversidade. Todos os 

conceitos artísticos passam a ser incorporados como produtos culturais, 

descaracterizando as fronteiras entre arte, cultura e identidade. Para adentrar as 

construções de identidade é preciso saber que as variáveis deste processo são algo 

em constante transformação, como salienta Stuart Hall: 

 

A identidade é realmente algo formado, ao longo do tempo, através de 
processos inconscientes, e não algo inato, inexistente na consciência no 
momento do nascimento. Existe sempre algo “imaginário” ou fantasiado sobre 
a sua unidade. Ela permanece sempre incompleta, está sempre em processo, 
sempre sendo formada (HALL, 1999, p. 38). 

 

Hall concentra sua discussão na problemática da formação da identidade e da 

subjetividade, uma vez que as identidades passam a serem conceitos processuais. 

Caracterizada pela diferença, a sociedade é transpassada por distintas posições de 

sujeito e, dessa maneira, as identidades são construídas por meio das diferenças e 

não fora delas como muitos pensam. Assim, é a reflexividade da sociedade que as 

possibilitam, posto que não apresentam um centro, mas vários que estão a cada 

momento sendo deslocados para fora. Com isso, ocorre a desarticulação das 

identidades estáveis do passado (DE OLIVEIRA, 2015, p. 19). 

Cabe aqui ressaltar que a memória tem um papel fundamental neste conceito 

de identidade e cultura, pois ela é reflexo daquilo que foi vivido. É também um 
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fragmento da história, de um mundo de lembranças que são preenchidas com o 

conhecimento do universo, de histórias que foram ou não vividas, lidas, sonhadas ou 

vistas. Assim, cada um de nós se torna detentor de uma parcela de saberes do mundo 

e de memórias suspeitas e fragmentadas (DE OLIVEIRA, 2015, p. 22). 

As memórias advindas de experiências narradas permitem que a sociedade 

não se perca em meio a uma infindável rede de comunicação absorvida, para que a 

narração seja reiterada e atrelada à formação do sujeito, pois é a repetição das 

palavras que evita a morte de um passado que desapareceria no esquecimento e no 

silêncio (DE OLIVEIRA, 2015, p. 23). 

Desta maneira, se as memórias são resultado das lembranças e do recontar de 

suas experiências, elas podem ser aprendidas como um fenômeno social, pois estão 

associadas ao exercício da consciência, uma vez que a reflexão procede da 

recordação e das lembranças que o indivíduo considera serem as mais coerentes 

segundo seus conceitos. Sendo assim, a memória é um processo de seleção, de 

escolha, cabendo a cada um recordar aquilo que considera mais importante para a 

coletividade e fazer emergir uma formação identitária a partir de suas experiências 

coletivas. Portanto, a memória pode representar uma forma de descobrir-se em um 

grupo ou em vários, já que a identidade cultural está marcada pela diferença, ou seja, 

pode-se percebê-la num momento em que há confronto com outras. 

Em decorrência de consecutivas transformações que a sociedade passa, 

fortemente pautadas por produtos culturais, a ideia de memória coletiva precisa ser 

analisada de forma cautelosa, pois há um declínio da ideia de identidade única, assim 

como, de grupos sociais definidos. Neste sentido, há uma ampliação e 

homogeneização de culturas e memórias o que faz pensar que cada uma das 

recorrências aos mecanismos de lembranças, sejam elas individuais ou coletivas, 

revelam uma multiplicidade de sensações, visto que representam as identidades 

culturais de sujeitos múltiplos (DE OLIVEIRA, 2015, p. 25). 

O esquecimento também é fundamental para compreender a identidade. Assim 

como a memória ele tem papel importante, pois no ato de lembrar é recorrente o perigo 

de esquecer. O risco do desaparecimento gradual da história traz a invenção como 

aliada e o tempo como principal vilão, anulando os referenciais de uma vida 

(DE OLIVEIRA, 2015, p. 26). 

A memória é a fonte de ligação social, pois integra passado e presente 

projetando o futuro. Ela é o elemento que situa as sociedades, proporcionando o 
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reconhecimento e o reencontro, trazendo novos significados e sentidos para as 

histórias. Lembrar é saciar a vida de faltas e, ainda que os sujeitos possuam as 

faculdades do recordar, ao esquecer acabam tornando-se servos da memória. Assim, 

ela permanece subjetiva e ao mesmo tempo essencial para a identidade e a 

perpetuação da vida em sociedade (DE OLIVEIRA, 2015, p. 26). 

Pollak diz, ainda, que: 

 

Existem lugares da memória, lugares particularmente ligados a uma 
lembrança, que pode ser uma lembrança pessoal, mas também pode não ter 
apoio no tempo cronológico. [...] Na memória mais pública, nos aspectos mais 
públicos da pessoa, pode haver lugares de apoio da memória, que são os 
lugares de comemoração. Os monumentos aos mortos, por exemplo, podem 
servir de base a uma relembrança de um período que a pessoa viveu por ela 
mesma, ou de um período vivido por tabela. Para a minha geração na Europa 
este é o caso da Segunda Guerra Mundial. 

Locais muito longínquos, fora do espaço-tempo da vida de uma pessoa, 
podem constituir lugar importante para a memória do grupo, e, por 
conseguinte, da própria pessoa, seja por tabela, seja por pertencimento a 
esse grupo. Aqui estou me referindo ao exemplo de certos europeus com 
origens nas colônias. [...] 

Além dessas diversas projeções, que podem ocorrer em relação a eventos, 
lugares e personagens, há também o problema dos vestígios datados da 
memória, ou seja, aquilo que fica gravado como data precisa de um 
acontecimento (POLLAK, 1992, p. 202). 

 

Dessa forma, os imigrantes alemães que vieram para o Brasil em 1824 

encontraram-se em uma difícil situação dentro de uma cultura diferente. Ao chegarem 

ao estado do Rio Grande do Sul, possuidor de um clima subtropical, os colonos 

tiveram que se adaptar. Seus costumes e vestimentas aos poucos foram incorporados 

aos regionais. 

Na cidade de Pelotas a criação da Sociedade Recreativa 15 de Julho foi um 

local de importância nesta troca cultural entre imigrantes alemães e os pelotenses. 

Mesmo que o “Clube” tivesse o propósito de promover a conservação da cultura do 

país de origem desses imigrantes, os germânicos acabaram por criar uma cultura 

diferenciada – parte alemã, parte brasileira; inclusive incorporando hábitos 

alimentares regionais. Dessa forma, se solidificava uma nova identidade dos 

germânicos e de seus descendentes, fundada em traços culturais diferenciados, 

independentes dos que já existiam na época da chegada dos primeiros imigrantes, e 

que recomeçara no período Pós-Segunda Guerra Mundial. 

Esta foi uma maneira de manter vivas as tradições após tantos esforços dos 

primeiros imigrantes para sobreviverem numa terra com uma cultura tão diferente. 
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Mesmo passando por inúmeras necessidades, estes imigrantes foram transmitindo, 

pouco a pouco, a cultura da “Terra Mãe” (Alemanha) de maneira seletiva, por meio de 

uma memória coletiva que interpretava uma herança cultural em comum. 

Estes germânicos unidos por um passado de lutas, reunidos em torno de 

símbolos identitários de sua cultura e num reduto íntimo de sua etnicidade, 

celebravam a conquista de um “clube” onde eles poderiam se reunir para beber, 

cantar, dançar, praticar esportes. Enfim, saborear os prazeres da vida em 

comunidade, fazendo daquele local um “Santuário do Germanismo”. 

Esta transmissão de cultura efetuada dentro do “Clube” foi possibilitada pela 

troca cultural, na maioria dos casos, através da oralidade. Visto que não é somente 

através da parte física cultural (roupas, comidas, arquitetura, etc.) que esta troca 

ocorre, mas também através da língua, dos costumes, do folclore. Desta maneira, este 

trabalho também irá se ancorar na metodologia da história oral. 

Thompson coloca que: 

 

[...] a história oral pode dar grande contribuição para o resgate da memória 
nacional, mostrando-se um método bastante promissor para a realização de 
pesquisa em diferentes áreas. É preciso preservar a memória física e 
espacial, como também descobrir e valorizar a memória do homem. A 
memória de um pode ser a memória de muitos, possibilitando a evidência dos 
fatos coletivos (THOMPSON, 1998, p. 17). 

 

Segundo Matos e De Senna, “a fonte oral pode acrescentar uma dimensão viva, 

trazendo novas perspectivas à historiografia” (MATOS; DE SENNA, 2011, p. 96). De 

acordo com Alberti: 

 

[...] a história oral apenas pode ser empregada em pesquisas sobre temas 
contemporâneos, ocorridos em um passado não muito remoto, isto é, que a 
memória dos seres humanos alcance, para que se possa entrevistar pessoas 
que dele participaram, seja como atores, seja como testemunhas. É claro 
que, com o passar do tempo, as entrevistas assim produzidas poderão servir 
de fontes de consulta para pesquisas sobre temas não contemporâneos 
(ALBERTI, 1990, p. 4). 

 

A história oral centra-se então na memória humana e na sua capacidade de 

relembrar o passado enquanto o presente é vivido. É possível entender a memória 

como a presença do passado, como uma construção psíquica e intelectual de 

fragmentos representativos desse mesmo passado, nunca em sua totalidade, mas 

parciais em decorrência dos estímulos para a sua seleção. Não é somente a 
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lembrança de um certo indivíduo, mas de um indivíduo inserido em um contexto 

familiar ou social (MATOS; DE SENNA, 2011, p. 96). 

Matos e De Senna vão citar a descrição de Burker onde: 

 

[...] a memória como uma reconstrução do passado, uma vez que lembrá-lo 
e escrever sobre ele não são atividades ingênuas e inocentes como 
julgávamos até bem pouco tempo atrás. Identificamo-nos com 
acontecimentos públicos relevantes para o nosso grupo e que por nós 
passam a ser incorporados e filtrados por nossas estruturas 
comportamentais; lembramos de uma propaganda, de uma música que, uma 
vez assimiladas em nossas lembranças, com elas nos identificamos, embora 
não tenhamos sido os construtores diretos das canções, mas por elas somos 
diretamente envolvidos. 

Portanto, a memória é sempre uma construção feita no presente a partir de 
vivências ocorridas no passado. Memórias individuais e coletivas se 
confundem; não somos ilhas e, portanto, estamos sujeitos a influências, bem 
como a influenciar, os grupos a que pertencemos e com os quais nos 
identificamos (MATOS; DE SENNA, 2011, p. 97). 

 

Assim, pode-se atribuir a memória uma visão de senso comum devido a sua 

parcialidade diante dos fatos, narrados ou vivenciados diariamente. 
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2 IMIGRAÇÃO: A CHEGADA DOS ALEMÃES 

 

 

Antes de falar da chegada dos imigrantes a o Rio Grande do Sul, e necessário 

saber que quando eles se deslocaram até aqui, não tinham noção das dificuldades 

que encontrariam, eles tinham em mente um mundo novo, um lugar parecido com a 

sua Alemanha, mas com melhores condições de vida, foram muitas promessas da 

parte do governo brasileiro para poucos benefícios quando os germânicos aqui 

chegaram. 

Entre o final do século XIX e a primeira metade do século XX, milhares de 

pessoas imigraram de outros países para o Brasil. Estes eram os chamados 

imigrantes, que vinham em busca de melhores condições de vida, haja vista as 

necessidades que sofriam em seus países de origem. Neste trabalho focaremos nos 

imigrantes alemães. 

No que diz respeito aos imigrantes alemães, estes passavam por um período 

de muitas necessidades, pois, naquele período, ainda não havia ocorrido a unificação 

do Estado Alemão. Este ainda possuía características rurais, onde, segundo 

Salamoni, “[..] a revolução agrícola e demográfica, que ocorreu neste século, serviu 

de fator propulsor ao desenvolvimento do processo de industrialização e urbanização” 

(SALAMONI, 2001, p. 25). 

Como resultado destes progressos, ocorreu a fragmentação da estrutura feudal 

existente, o que, até então, ocasionava conflitos pela posse de terras, desemprego, 

trabalho em condições terríveis e com salários muito baixos, gerando a expulsão de 

grande parte da população. Por estes motivos os imigrantes viam na América uma 

possibilidade de melhorar suas condições de vida (SALAMONI, 2001, p. 27). 

No Brasil, neste mesmo período, o governo imperial começou a incentivar a 

vinda de imigrantes alemães para o país, especialmente para o Rio Grande do Sul e 

Santa Catarina a fim de estimular a ocupação de áreas não ocupadas, obter soldados 

para a luta no Rio da Prata, e promover a diversificação de alimentos para que os 

mesmos pudessem abastecer as províncias do centro. Além destas intenções, ainda 

havia a falta de mão de obra escrava, principalmente a partir da década de 1850, em 

função da lei de proibição do tráfico negreiro (RÖHNELT, 2012, p. 37-39). 

O governo brasileiro oferecia como incentivo para os imigrantes alemães um 

lote de terras, ferramentas, gado e os liberava de pagar impostos por um bom período 
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de tempo. Desta forma, milhares de germânicos migraram para o Brasil em busca de 

uma vida nova, boa parte deles veio para o Rio Grande do Sul. 

Em 1824 chegava ao Rio Grande do Sul a primeira leva de colonos alemães, 

com o desembarque e instalação de 38 imigrantes nas terras da real feitoria do linho 

e do cânhamo, que tempos após foram denominadas São Leopoldo. 

A missão de recrutar os agricultores germânicos para as colônias do Rio 

Grande do Sul coube ao major Jorge Antônio Schaeffer, que no mesmo ano da 

chegada dos primeiros emigrantes, revelou seus verdadeiros objetivos através de 

cartas. Tais cartas traziam as notícias de sua atuação trazendo efetivos humanos da 

Alemanha, subscritas como “colonização”, no intuito de formar batalhões estrangeiros. 

O primeiro grupo de colonos que chegou a São Leopoldo recebeu tudo o que 

foi prometido, porém a segunda leva de imigrantes germânicos não teve a mesma 

sorte, pois descobriram que não havia a demarcação de suas terras. Estes problemas 

continuaram até 1830, quando foi interrompida a imigração em consequência da Lei 

de Orçamento que não mais autorizava despesas com o grande número de 

imigrantes. Haja vista que o governo já devia grande soma aos imigrantes, além de 

instrumentos de trabalho e animais que haviam sido prometidos a eles quando aqui 

chegassem (RÖHNELT, 2012, p. 50-52). 

Outro fato que veio colaborar para a interrupção do movimento imigratório foi a 

Revolução Farroupilha (1830-1844). Neste período, São Leopoldo não recebeu 

nenhum imigrante. Passado este período, e com o restabelecimento da ordem ainda 

em 1844, teve continuidade a saga dos imigrantes que iriam se expandir pela 

província, pois São Leopoldo já não podia mais conter novos colonos. Além disso, 

uma nova Lei Provincial, 304 de 1854, dava conta de que as terras não iriam mais ser 

doadas, mas vendidas aos colonos. Estes elementos contribuíram para expansão dos 

germânicos pelo Rio Grande do Sul (DOS ANJOS, 2002, p. 1). 

Não foram todos os núcleos coloniais germânicos localizados no Rio Grande 

do Sul que obtiveram sucesso, tendo em vista diferentes motivos. Cabe ressaltar que 

as colônias de iniciativa particular se destacaram por seu caráter singular, de acordo 

com Coaracy: 

 

[...] vencendo as dificuldades e vicissitudes naturais a este gênero de 
empreendimento, se desenvolveu, cresceu e prosperou até atingir a 
autonomia sob a forma de município, única e exclusivamente sob a 
administração privada sem que se apresentasse a necessidade de ser 
encampada pelo governo (COARACY, 1957, p. 23). 
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Este foi o caso da colônia de São Lourenço, fundada no ano de 1858, pelo 

alemão Jacob Rheingantz, esta colônia se situava na Serra do Tapes, município de 

Pelotas, Rio Grande do Sul. Entre as razões que colaboraram para tal êxito, cabe 

ressaltar que Jacob Rheingantz morou na cidade de Rio Grande e também na cidade 

de Pelotas antes da fundação da colônia de São Lourenço. Sendo assim, Rheingantz 

se familiarizou com as características locais e com o modo de vida dos habitantes, 

para então se estabelecer. Como bom empreendedor, Rheingantz examinou 

minuciosamente as terras que lhe pareciam viáveis para o estabelecimento de sua 

colônia agrícola, pois conhecia com propriedade as condições de vida na Alemanha, 

além de ter estudado a legislação brasileira principalmente no que dizia respeito a 

colonização (RÖHNELT, 2012, p. 71). 

Nas palavras de Coaracy: 

 

Mais ainda do que esse conjunto de elementos derivados do estudo e da 
ponderação, o êxito da empresa foi devido à dedicação que Rheingantz lhe 
consagrou. Do seu ponto de vista, a colônia de São Lourenço não era apenas 
uma iniciativa comercial, uma aplicação de capital e trabalho destinada a 
proporcionar em um futuro próximo ou distante, lucros e proveitos 
compensadores. Era uma obra que realizava uma criação do seu espírito e 
da sua vontade (COARACY, 1957, p. 25-26). 

 

Ainda segundo este autor, Rheingantz fez brotar de uma região, até certo ponto 

inóspita, uma organização especial, fundamentada em atividades sócio produtivas 

ligadas à agricultura; transformou terra desnuda em fonte de riqueza; proporcionou a 

imigrantes alemães de sua terra natal e a pomeranos, a oportunidade de alicerçar um 

lar, oriundo do trabalho, em um pedaço de chão que viria a ser deles (COARACY, 

1957, p. 26). 

Neste contexto, ocorreu a chegada dos imigrantes alemães e pomeranos ao 

Sul da província do Rio Grande do Sul, tal processo ocorreu atrelado a colonização 

da chamada Terra dos Tapes – situada no interior dos atuais municípios de São 

Lourenço do Sul e Pelotas (SALAMONI, 2001, p. 28). Apesar do fracasso no início da 

colonização, por parte da iniciativa oficial, esta situação não foi obstáculo para que 

surgisse, por volta de 1850, a Associação Auxiliadora da Colonização de Estrangeiros, 

entidade de caráter particular cujo propósito era, segundo Dos Anjos, “[...] proteger a 

emigração estrangeira de agricultores para a província” (DOS ANJOS, 2002, p. 2). 
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Tendo chegado ao Brasil sem conhecimento da língua e dos costumes, os 

imigrantes logo verificaram que a realidade era bem diferente do que lhes haviam dito. 

Encontraram constantemente falta de estrutura e desinteresse das autoridades. Além 

disso, as terras que lhes eram concedidas, na maioria das vezes, encontravam-se em 

condições impróprias para o cultivo, quase selvagens (com mata fechada), ou seja, 

destituídas de recursos e facilidades. Para se abrigarem provisoriamente, os primeiros 

colonos foram construindo barracões modestos nos quais residiam enquanto 

construíam as suas modestas casas. No mesmo local, estabeleceram um armazém 

para fornecer-lhes alimentos e ferramentas. Mais tarde, com a intensa imigração, os 

recém-chegados eram hospedados pelos que já estavam estabelecidos pagando-lhes 

com o trabalho da lavoura. 

Este sistema apresentou bons resultados, formando laços de solidariedade 

entre os povoadores da colônia e facilitando sua adaptação, uma vez que a diferença 

de cultura entre os dois povos era notória e os germânicos teriam que se adaptar. A 

partir deste processo dos núcleos coloniais no município de Pelotas, nota-se que estes 

estavam estrategicamente distantes dos grandes proprietários de terras – estes 

localizados na região de planície. No entanto, tendo em vista a estrutura viária 

existente no município, boa parte dos colonos obtinha acesso à zona urbana e, a partir 

desta, abasteciam-se de produtos necessários à sua sobrevivência (RÖHNELT, 2012, 

p. 78). Deste modo, iniciavam um processo mercantil entre colônia e zona urbana, 

baseada em excedentes agrícolas. De acordo com Dos Anjos: 

 

A estrada do Retiro dirigia-se para São Lourenço, ligando essa “vila” com 
Pelotas, atravessando os arroios Pelotas, Corrientes, Contagem e Arroio 
Grande; possuía diversos ramais levando à sede do município a produção 
das colônias de São Lourenço, Santa Silvana, Santa clara, Lopes, Santa 
Thereza e Retiro (DOS ANJOS, 2002, p. 1-2). 

 

Assim, a região do Tapes de Pelotas tornou-se um agregador de elementos 

estrangeiros, estabelecendo uma permuta econômica e cultural entre a cidade e a 

colônia. Deste contato, muitos descendentes alemães deixaram a colônia e fixaram-

se na cidade tendo contribuído com o desenvolvimento e a urbanização local. Neste 

sentido, observam-se as influências do modo de vida urbano e da vida rural 

relacionando-se e fazendo surgir formas “híbridas” de identidade cultural. 

Percebe-se, então, que os aspectos da imigração e colonização estão 

diretamente ligados às questões da análise cultural. A cultura não é apenas o conjunto 
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de manifestações artísticas e materiais, ela é constituída também pelas formas de 

organização do trabalho, da casa, das questões étnicas, religiosas, etc. Enfim, a 

cultura representa a identidade dos grupos sociais e não pode ser considerada pura 

e estável. As culturas são híbridas e resultam da troca de relações entre grupos 

humanos, dessa forma, impondo padrões uns sobre os outros. 

 

2.1 O Clube: Sociedade Recreativa 15 de Julho 

 

A Sociedade Recreativa 15 de Julho existe desde 1951. A origem do nome se 

deve ao fato de ela ter sido inaugurada no dia 15 de julho de 1951, no bairro Três 

Vendas, Pelotas / RS. Para fundar o “15 de Julho” uniram-se um grupo de 

descendentes de alemães em torno de um ideal: ter um local onde pudessem se reunir 

com seus familiares e amigos para continuar propagando a cultura germânica. 

O “Clube” possui essa designação no nome “Sociedade Recreativa”, porque 

proporciona momentos de recreação aos seus sócios e frequentadores, como por 

exemplo: almoços, jantares, piscina, quadras de esporte, festas típicas, festas de 

carnaval, etc. Dentre as atividades culturais, observa-se uma preocupação maior na 

preservação da cultura germânica com a festa do “Kerb”, que ocorre anualmente no 

mês de novembro e é precedida, dias antes, pelo “‘Fritz’ Jantar”, que também faz parte 

dos costumes alemães. 

O “Clube”, atualmente, é formado pelas mais diversas etnias, o que também 

contribuiu para que mais pessoas pudessem conhecer um pouco mais da cultura 

germânica, já que, mesmo ela estando muito presente junto aos gaúchos, pouco a 

diferenciamos. 

As contribuições germânicas foram imensas para com o estado do Rio Grande 

do Sul, desde o processo imigratório alemão para este estado. Podemos ver essa 

diversidade de cultura em vários aspectos ou conjunturas do país de origem, como 

exemplos têm-se a gastronomia, canções, costumes, festividades, etc. Dentre estas, 

a festa de maior repercussão na cidade de Pelotas é o “Kerb”, uma festa que teve seu 

princípio na igreja: quando terminava o culto, os integrantes da banda de música se 

deslocavam até o salão onde realizavam um baile que só terminava ao amanhecer do 

dia seguinte, quando as pessoas iam para suas casas descansar; porém, na tarde do 

mesmo dia, a festa recomeçava novamente. 
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2.2 A Fundação do Clube 15 de Julho 

 

A Sociedade Recreativa 15 de Julho é uma associação cujo principal objetivo 

da sua criação era a conservação da cultura alemã na cidade de Pelotas. Sua 

fundação se deu graças a um pequeno grupo de pessoas, descendentes de alemães, 

com a finalidade de dar continuação aos costumes e a cultura germânica. 

O incentivo à fundação de uma associação começou por causa das condições 

em que se encontravam os descendentes germânicos. Anteriormente, mais 

especificamente na década de 1940, os alemães e seus descendentes eram 

minoritários em Pelotas, uma cidade onde os lusos brasileiros tinham hegemonia. 

Estes, porém sentiam-se ameaçados pela ascensão dos alemães, após o 

afundamento de navios brasileiros em 1942. Nesse contexto, os germânicos e seus 

descendentes, que residiam em Pelotas e já sofriam grande hostilidade por parte dos 

brasileiros, começaram a sofrer perseguições, depredações de seus bens, violência e 

espancamentos (FACHEL, 2002, pp. 181-185). 

No dia 20 de agosto de 1942, o jornal Diário Popular noticiou “[...] a vibração 

cívica dos pelotenses continuou durante o dia de ontem. O povo deu largas aos 

sentimentos de revolta às inomináveis agressões dos países do ‘eixo’ ” (JORNAL 

DIÁRIO POPULAR, 20/08/1942, apud FACHEL, 2002, p. 190). Logo abaixo, na 

mesma página, continuou “[...] pouco depois do meio dia, prosseguiram as violentas 

manifestações de desagravo, iniciadas anteontem, à noite com a depredação de 

vários estabelecimentos comerciais e residenciais, pertencentes a súditos do eixo” 

(JORNAL DIÁRIO POPULAR, 20/08/1942, apud FACHEL, 2002, p. 191). 

Terminada a Segunda Guerra Mundial, com o objetivo de reunir as famílias de 

alemães e seus descendentes e também de preservar a cultura e costumes teutos foi 

criado o “Clube”, que funcionava, inicialmente, em um estabelecimento no bairro 

(vulgo) “Terras Altas” (atualmente Três Vendas), tendo como sócio fundador o senhor 

Otto Frederico Maahs e sua família, sendo sua primeira diretoria composta por Albino 

Germano Guilherme Kabke, Robervaldo Peres Costa, Albino Vibrantz e Carlos 

Grivichi Ramos. O nome Sociedade Recreativa 15 de julho foi adotado porque não 

houve um consenso sobre qual seria o nome, sendo assim os fundadores decidiram 

por nomear o clube com a data de fundação (RÖHNELT, 2012, p. 101-102). 

Após a fundação, nos primeiros anos, o clube manteve seus objetivos, como a 

preservação dos costumes, mas com o passar dos anos e com o desenvolvimento 
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industrial e sócio econômico da região, a cultura germânica perdeu muito de suas 

características, sofrendo forte influência na dinâmica de suas festividades. Uma prova 

disso foi o que ocorreu com uma das festas mais populares entre gaúchos e 

germânicos, o “Kerb”. 

Quando surgiu, o “Kerb” se caracterizava por ser uma festa que começava logo 

após os cultos e só terminava ao raiar do dia seguinte, sendo que à tarde voltava a 

recepcionar os participantes com músicas típicas alemãs e pomeranas e culinária 

farta, com café, cuca, bolo, pão, chucrute (repolho cozido), carne de porco e linguiça. 

Os descendentes colocavam sua melhor roupa para a festividade e faziam uso de 

sapatos, para demostrar sua alegria por poder reproduzir sua cultura e ver que famílias 

inteiras, assim como a sua própria, mantinham seus costumes preservados (Norberto, 

72 anos). 

À medida que a industrialização e o desenvolvimento econômico foram 

avançando, e outras características que chegaram junto com a modernidade na 

cidade, os teuto-brasileiros, principalmente os mais jovens, foram agregando a cultura 

pelotense junto a sua. A partir desta aproximação com o modo de vida urbano, o 

“Kerb” perdeu muito dos seus costumes referentes à festividade (RÖHNELT, 2012, 

p. 99). 

Atualmente, o “Kerb” é realizado anualmente, na segunda semana do mês de 

novembro e conta com uma extensa programação, que começa na quarta-feira com 

a realização de um culto ecumênico nas dependências do clube. Na quinta-feira 

acontece o desfile de carros alegóricos pelas principais ruas da cidade com a 

população em geral. Na sexta-feira ocorre o “‘Fritz’ Jantar”, para recepcionar as 

pessoas em um jantar com vários pratos típicos da culinária alemã e chopp. Durante 

o “‘Fritz’ Jantar” acontece a abertura oficial do “Kerb”, com a execução dos hinos 

nacionais brasileiro e alemão, apresentações artísticas mostrando a cultura germânica 

e continua com um baile para todos os presentes. No sábado acontece a festa para o 

público jovem, com diversas atrações de nome nacional, discoteca e banda típica, 

tudo acompanhado de muito chopp. Domingo é a vez da terceira idade com a escolha 

da rainha e das princesas, continuando por toda tarde com um animado baile, que 

conta com a participação de vários grupos de idosos vindos de toda região sul, quando 

é oferecido um delicioso café colonial (RÖHNELT, 2012, p. 104). 

Além disso, o “Clube 15 de Julho” realiza diferentes eventos sociais, entre eles: 

o Baile do Barril, onde é servida tábua de frios e petiscos com chopp liberado; o Baile 
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da Linguiça, onde são servidos pães, cucas, linguiça e bebidas, tudo com consumo 

liberado a noite toda e sorteio de linguiça à metro; o Anos Dourados, que acontece 

sempre na última sexta-feira do mês, quando é realizado um jantar-baile 

exclusivamente para casais; e o Jantar de Aniversário do clube, que ocorre sempre 

no mês de julho (RÖHNELT, 2012, p. 103). 

O departamento cultural é composto pelo Coral e pelo Grupo de Danças 

Folclóricas Alemãs, este é dividido em três categorias, sendo elas: Master, Infanto-

Juvenil e Mirim. Os grupos de danças Mirim e Infanto-Juvenil levam o nome de 

“LUSTIG JUGEND” e o grupo Master é chamado de “IMMER LUSTING”. Estes grupos 

envolvem pessoas a partir dos três anos de idade, fazendo com que as crianças 

cresçam envolvidas com as tradições, preservando futuramente os costumes da etnia. 

O departamento esportivo conta com atividades esportivas desenvolvidas que 

agregam hoje um grande número de associados nas diversas modalidades 

oferecidas. Por exemplo, o Bolão ou Bocha, um jogo entre duas equipes onde cada 

qual tem direito a seis bolas (ou bochas), na modalidade de trio; quatro bochas, na 

modalidade de duplas e quatro bochas também na modalidade individual. O esporte 

consiste em lançar bochas e colocá-las o mais perto possível do “bolim” (bola 

pequena) que é previamente lançado; o oponente tentará situar suas bochas e o 

adversário tentará o mesmo ou poderá remover as bochas de seu oponente. Já no 

futebol, participam cerca de 200 atletas nas categorias master, veterano e livre, sendo 

que, de novembro a abril acontece o campeonato de futebol de sete e de maio até 

outubro campeonatos de futsal. O “Clube” conta também com uma moderna academia 

de ginástica, além de piscinas, inclusive piscinas térmicas. 
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3 A HISTÓRIA DO CLUBE ATRAVÉS DA HISTÓRIA ORAL 

 

 

O presente capítulo pretende abordar um pouco da cultura germânica através 

da história oral. No que tange a memória, esta seria responsável por disseminar a 

cultura, em seus amplos aspectos, por todo mundo. Ela atua como uma base para a 

valorização das identidades, pois sem memória as identidades estariam fadadas ao 

esquecimento. 

Dessa forma, para contextualizar a memória pomerana, foi elaborada duas 

entrevistas com moradores do Bairro Três Vendas na época da fundação do Clube 15 

de Julho: o senhor Norberto Maahs, hoje com 78 anos, empresário na cidade de 

Pelotas, e a senhora Isolda Maahs, atualmente com 82 anos, dona de casa, ambos 

filhos do responsável pela criação do “15 de Julho”, o senhor Otto Frederico Maahs 

(in memoriam). Ainda crianças, eles vivenciaram todo aquele tempo em que os 

germânicos eram vítimas de perseguições e violência por causa de sua origem, assim 

como enfatiza o historiador José Plínio Fachel: 

 

Em alguns casos, os integrantes da população luso-brasileira, que cobiçavam 
as empresas de “alemães”, aproveitaram-se para saquear e roubar os 
imigrantes. Nesse processo, a língua alemã, a Igreja Luterana, a escola de 
origem germânica e as atividades comerciais com a Alemanha precisavam 
ser combatidas (FACHEL, 2002, p. 75-77). 

 

Desde sua chegada a cidade de Pelotas, os alemães perpassaram por 

diferentes dificuldades, estas ocasionadas pelas características de sua própria cultura, 

assim como a concepção de identidade que é bastante complexa dentro das relações 

sociais. Uma vez que cada indivíduo carrega uma bagagem cultural rica e possuidora 

de paradigmas próprios, delineados através das vivências em relação a outras 

culturas. Estas construindo e desconstruindo percepções, ampliando horizontes, de 

forma a agregar novos paradigmas a sua própria cultura, propagando um 

multiculturalismo. 

O ano de 1942, foi o momento no qual o Brasil entra na Segunda Guerra 

Mundial, aliado a países como Estados Unidos e Inglaterra contra os conhecidos 

países do Eixo (Alemanha, Itália e Japão). De maneira que os imigrantes de países 

do Eixo acabaram sofrendo repressões e preconceitos. Os imigrantes germânicos 

sofreram por conta de sua prosperidade nos países que estavam inseridos, assim, por 
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conta do “perigo alemão” que assombrava o imaginário durante a guerra. Para René 

Gertz (1987) o sul do Brasil é um território em potencial para a expansão alemã. Gertz 

relata que visitou a região e pode dizer que encontrou um território próprio para uma 

segunda Alemanha (GERTZ, 1987, apud BROCCA, 2010, p. 14). 

Ao fim da Segunda Guerra Mundial no ano de 1945, os países do Eixo, que 

foram derrotados no conflito, ficaram devastados. Ainda que a Alemanha tenha sido 

derrotada, no Brasil as hostilidades contra imigrantes de origem germânica 

continuavam. Uma maneira encontrada por um grupo no sul do país, na cidade de 

Pelotas, foi a criação de um clube de tradições germânicas. Surge, assim, o Clube 15 

de Julho, nascido do sonho de Otto Maahs de transformar seu salão de baile em um 

espaço de integração entre famílias alemãs de sua região. Conforme Norberto Maahs, 

filho de Otto, relata: 

 

“[...] o meu pai tinha um salão de baile particular e ele foi acometido de uma 
doença bastante grave em 1949, 1950, por aí, e não queria mais continuar 
fazendo bailes particulares, mas sentia necessidade do bairro ter um clube 
social que congregasse os filhos de imigrantes” (Norberto, 72 anos). 

 

Com a inauguração da Sociedade Recreativa 15 de Julho os pomeranos 

aproveitaram a oportunidade de relembrar suas tradições e hoje, após 68 anos de 

história, o clube continua assumindo seu papel de destaque que é ser um símbolo da 

cultura alemã dentro da cidade de Pelotas. 

 

3.1 O Clube através dos olhos de seus filhos 

 

Fundamentada as questões sobre memória e identidade, tanto na forma 

individual quanto na coletiva, vemos que após a Segunda Guerra Mundial começa um 

grande processo de reconstrução dos países envolvidos na mesma, junto a esta etapa 

inicia também as mudanças acompanhadas pela aceleração de novas tecnologias, o 

que vem a ser relacionado com as questões culturais e novos paradigmas. Neste 

processo, principalmente no eixo fundamental sobre a cultura e a memória, os 

mecanismos de proteção social podem, em linhas gerais, desenvolver fronteiras 

mutáveis, sendo assim o conceito identitário dos indivíduos poderia ser modificado. 

Por esta causa havia a necessidade da criação do “15 de Julho”, um lugar para que 

os pomeranos não esquecessem suas tradições. 
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Quando perguntado aos entrevistados sobre “como era a comunidade 

germânica no período de criação do Clube 15 de Julho em Pelotas?”, para Isolda 

Maahs: 

 

“Olha, na época meu pai tinha salão de baile e, em geral, as pessoas que 
frequentavam eram de origem alemã, não que não tivessem outras, mas a 
maioria eram alemães e era uma época muito boa que, da época que eu me 
lembro, que eu poderia ter seis, sete anos, ainda não era o Clube, a 
Sociedade Recreativa 15 de Julho. Mas sim, era uma, era um salão de baile 
que pertencia ao meu pai Otto Frederico Maahs” (Isolda, 76 anos). 

 

Enquanto para o irmão Norberto: 

 

“Na época existia uma necessidade dos filhos dos imigrantes que aqui 
habitavam, viver em comunidade. Tínhamos uma igreja evangélica que 
seguia os preceitos de Martim Lutero, que eu ainda hoje os mantenho. O meu 
pai tinha um salão de baile particular, e ele foi acometido de uma doença 
bastante grave em 1949, 1950, por aí, e não queria mais continuar fazendo 
bailes particulares, mas sentia necessidade do bairro ter um clube social que 
congregasse os filhos. E isso até permitiu que eu casasse com a minha 
mulher. Nós crescemos juntos, no clube nos conhecemos. Estamos juntos há 
50 e poucos anos, e junto com um grupo de amigos, ele (Otto) fundou o 15 
de Julho. Alemanha tinha 28 colônias que falavam dialetos diferentes então 
tinha, mas nesse bairro preponderantemente era habitado por pomeranos, 
mas sobre o caso do ‘quebra-quebra’, eu me lembro que na época o pastor 
da comunidade aqui, mas em 1942 o pastor aqui era o Alfredo Simon, aqui o 
meu pai abrigou o Simon na casa dele durante aquele quebra-quebra e eles 
chegaram até perto aqui de casa, na fábrica de conservas do ‘(garricha)’ que 
é há cem metros daqui. Na casa do meu pai não chegariam porque meu pai 
tinha os amigos que eram todos denominados ‘pelo-duro’ (brasileiros), então 
a minha casa e do meu pai era intocável, isso deu proteção ao Alfredo Simon 
que estava escondido pelo meu pai” (Norberto, 72 anos). 

 

Aqui ressalta-se que a base familiar e a organização dos pomeranos era muito 

forte dentro da comunidade. Teoricamente, por serem todos (ou quase todos), os 

germânicos que ali habitavam, de uma mesma descendência, da região da Pomerânia 

na Alemanha; este fato serve para aumentar o elo de identidade entre os moradores 

da região das Três Vendas (bairro). 

 

‒ Como foi a articulação política e social para a criação do Clube? 

 

“[...] ele (Otto) passou uma época com muito problema de saúde, então ele 
sentiu que não tinha mais condições de dirigir o salão, esse salão de baile. 
Naquela época, não era uma sociedade, era um salão de baile particular que 
era da família, nossa família; e como ele vivia frequentemente doente tinha 
problemas sérios de, até hoje a gente não sabe bem, nós éramos crianças 
naquela época, mas ele passava mais tempo dentro do hospital do que em 
casa, então aquilo começou a motivar como que ele pensasse uma outra 
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maneira de dirigir o salão de baile. Então pensou assim em fundar uma 
sociedade, aonde começou a vir a especulação de uma sociedade onde 
todos frequentassem, mas que fosse uma sociedade bem organizada” 
(Isolda, 76 anos). 

 

Quando perguntamos sobre se “havia vestígios da Guerra na década de 1950? 

Alemães sendo perseguidos?” 

 

“[...] não, eu pelo menos que eu me lembro, não havia. Porque, pelo contrário, 
quando o pessoal, assim, gostou da ideia dessa fundação e cooperaram, 
assim, com tudo. Eu sei que os bailes quando iniciou o ‘15’, o salão sempre 
lotado, as famílias, depois começaram os sócios, ‘né!?’, começaram a 
prestigiar bastante e o salão sempre lotado” (Isolda, 76 anos). 

 

Já Norberto relembra: 

 

“Não, eu me lembro que quando eu ia pro colégio me chamavam de 
‘alemãozinho da colônia’, mas não tinha nenhum problema a mais. Era mais 
por gozação. E eu acho que durante o ‘quebra-quebra’ não houve muita 
violência, eu acho que houve mais aproveitadores” (Norberto, 72 anos). 

 

Aqui evidencia-se que para os descendentes germânicos que viviam no bairro 

Três Vendas, na época de 1950, já não havia mais o preconceito por causa de sua 

etnia. Em linhas gerais, os teutos já haviam se reorganizado para continuarem 

propagando suas tradições na comunidade. 

 

‒ Quando o Clube foi fundado, tinha brasileiros e alemães? 

 

“Sim, principalmente o, eu não me lembro bem, mas o meu pai foi o primeiro 
presidente e o vice foi o senhor Albino Kabke, tinha um que não era alemão 
que era o seu Robervaldo Costa, que agora eu não me lembro o que ele era, 
mas eu acho era secretário. E assim teve vários outros dentro da primeira 
diretoria que não eram só de origem alemã, também tiveram de outras 
origens desde o início da Sociedade” (Isolda, 76 anos). 

 

“O meu pai foi o primeiro presidente, a diretoria dele foi composta pelo pai do 
doutor João Carlos Kabke, que era o ‘amigo Kabke’, pelo Robervaldo Costa, 
que tinha uma ‘torrefação’ de café, pelo Carlos Ramos, que trabalhava na 
‘Suift’. Muitas vezes eu peguei carona com eles, quando ia pro colégio; ele 
tinha uma camionete, foi também, eu me lembro, os ‘pelo-duro’, com o devido 
respeito aos nossos brasileiros não descendentes. Tinha a família Fraga. E o 
Clube iniciou com 30 e poucos membros, isso sobre a ata de fundação” 
(Norberto, 72 anos). 
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Nesta perspectiva de trabalhar com a história oral, é necessário perceber a 

sutileza das histórias, que nos mostra como suas memórias se perpetuam com o 

passar dos anos, desde que se construam dentro dos parâmetros sociais. 

 

‒ Como foram os primeiros momentos da Sociedade?  

 

“Bom, os primeiros momentos foram, isso aí. Eu me recordo muito bem, eu 
acho que naquela época eu tinha de 13 a 14 anos, foi em 1951. Eu me lembro 
que eu assisti uma reunião que até hoje não me sai; assim, é uma coisa que 
ficou na memória. Quando foi, já tinham decidido toda diretoria, já tinham 
planejado tudo e eu me lembro direitinho que dentro do próprio salão queriam 
confeccionar como seria a bandeira do ‘15 de Julho’. Então teve, porque o ‘15 
de Julho’ não era só o salão de baile, era também ‘o bolão’. Foi o mais 
valorizado naquela época, foi o ‘bolão’. Todo mundo queria uma diversão 
diferente, então, eu sei que me lembro direitinho, que sentou todo mundo no 
meio do salão e começou a dar opinião, como é que seria a bandeira do ‘15 
de Julho’. E eu me lembro direitinho, porque tinha que ter uma esfera, uma 
bola de ‘bolão’ dentro da própria bandeira, que era as cores amarelo, azul, 
verde e uma bola marrom, assim, pra identificar que ia ter o ‘bolão’ ” (Isolda, 
76 anos). 

 

Logo abaixo, segue a publicação do jornal Diário Popular no dia da fundação 

do “15 de Julho”: 

 

‘Fundação da Sociedade Recreativa 15 de Julho’ 

Será fundada hoje às 14h, na localidade de Terras Altas «Sociedade 

Recreativa 15 de Julho» que tem por finalidade recrear e difundir o espírito 
esportivo de seus associados. A solenidade contará com a presença do 
Sr. Adolfo Fetter, vice-prefeito da cidade, o qual cortará a fita simbólica e 
lançará a primeira bola da cancha de bolão. À noite, no mesmo local, será 
levado a efeito grandioso baile com o qual a diretoria da nova entidade 
brindará seus convivas. A Sociedade também convidou para inauguração da 
referida cancha de bolão, autoridades locais, civis e militares e grande 
número de outras pessoas gradas. Terão lugar várias diversões (JORNAL 
DIÁRIO POPULAR, 15/07/1951, p. 5, apud RÖHNELT, 2012, p. 100). 

 

‒ Quais os grupos que ali se articularam? Havia conflitos internos? 

 

“Não, o grupo foi todo unido, o bairro tinha interesse que acontecesse isso. E 
ligado à igreja, e entra o aspecto religioso no meio. Tinha um grupo pequeno 
de católicos, mas se respeitou, não era um clube social religioso, é um clube 
social independente da igreja, e os católicos foram pra lá também. Também, 
tinha um grupo de católicos, o próprio que casou com a minha cunhada era 
católico e frequentava aqui; e hoje continua católico. Meu cunhado, eram 
duas irmãs, e isso aí não criou obstáculo nenhum. O único obstáculo que eu 
vi na época, se fosse (negro) dava problema, isso aí infelizmente aconteceu” 
(Norberto, 72 anos). 
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Quanto a etnia não se observa preconceito, mas quando entra a questão da 

cor da pele, não se pode dizer o mesmo. Os teutos, que até poucos anos atrás eram 

vítimas de preconceito, agora já com suas raízes emaranhadas dentro do círculo 

social pelotense, o praticavam junto aos seus conterrâneos de cidade. 

 

‒ A Sociedade mantinha as tradições alemãs? Ela tinha essa intenção, de 

manter a cultura alemã? 

 

“Sim, era um dos objetivos principais, porque a maioria dos sócios na época 
era de origem alemã, mas foi aberto pra qualquer pessoa que quisesse ser 
sócio, não tinha aquele objetivo de ser só alemão. Eram músicas bem alegre, 
eram músicas alemãs quando tinha o ‘Fritz’ (uma pessoa vestida com roupas 
típicas da Alemanha), e também músicas variadas que tocavam na época nos 
bailes. Bem, tinha conjuntos, bandinha. O meu pai também sempre tocava 
com uma gaita. Ele entrava e tinha paixão. E a minha mãe também, mesmo 
sendo a Sociedade ela estava sempre no meio frequentando. E tinha naquela 
época do carnaval, que eles botavam o lenço e aí a moça tirava o rapaz, e 
não o rapaz a moça, era muito bom” (Isolda, 76 anos). 

 

‒ No bairro, tinha uma grande participação na Sociedade? 

 

“Sim, quase todos. Eu acho que de casa em casa, poderia se dizer, que tinha, 
que eram sócio do ‘15 de Julho’. Só não posso te dizer quantos tinha na 
primeira etapa. Não sei dizer isso aí. Mas consta nos livros lá no ‘15’, a 
quantidade de sócios que iniciaram” (Isolda, 76 anos). 

 

Não é difícil compreender o porquê existia a diferença de culturas e o motivo 

de elas serem tão marcantes assim: a comunidade das Três Vendas foi formada pelo 

homem germânico, o que nos dias atuais ainda predomina, assim como sua cultura. 

Diante do resultado obtido nas entrevistas e ao analisar as memórias dos presentes 

representantes pomeranos, consegue-se notar um tom de saudosismo, uma nostalgia 

ao relembrar do passado. Nota-se que eles foram felizes naquela época. A 

organização familiar, misturada com o cooperativismo da comunidade, todos 

mobilizados em prol de um objetivo que era manter as tradições alemãs. 
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CONCLUSÕES 

 

 

O desenvolvimento do presente trabalho procurou analisar a trajetória que os 

descendentes de alemães fizeram na missão de se organizar para fundar um clube, 

um lugar onde pudessem expor e representar sua cultura. Este processo se iniciou 

com o intuito de amenizar as condições em que eles (germânicos) se encontravam no 

período Pós-Segunda Guerra Mundial. 

Desta maneira, na década de 1950 os descendentes de origem pomerana 

procuram construir cotidianamente a noção de pertencimento a uma mesma nação, 

mesma pátria. Este desejo de manutenção dos seus costumes chegou aqui junto com 

seus ancestrais que se deslocaram da Alemanha, a partir de 1824, em busca de uma 

vida melhor. No Brasil, enfrentaram diversas dificuldades para assimilar nossos 

costumes, conseguir emprego, e adquirir o idioma. Dificultando se estabelecerem no 

país. 

Neste processo, observou-se que no bairro Três Vendas existiu e ainda existe 

uma forte representação de imigrantes alemães. Uma vez que estes estabeleceram 

uma forte comunidade, utilizando-se de sua cultura na unificação das relações sociais 

daqueles que ali viviam. O que manteve viva a cultura germânica através de diversas 

formas de representação de seus costumes. 

Após a fundação do Clube, este assumiu um papel de cunho central na 

expressão da cultura alemã, destacando-se as manifestações de ordem cultural, que 

contribuíram para a manutenção dos hábitos e costumes da etnia pomerana. Alguns 

aspectos da vida cotidiana e comunitária presentes no bairro Três Vendas nos 

possibilitam visualizar a organização social e cultural que aconteceu na comunidade. 

Sendo assim, entende-se que cultura é uma espécie de identidade, um ritual de 

expressões no contexto histórico. 

Com a utilização da memória para manter viva as tradições, estas passam a 

ser reavivadas a cada nova representação que fazem; tentam, assim, manter viva a 

sua identidade como forma de se sentirem em sua pátria mãe (Alemanha). A ideia de 

germanidade nos remete para as questões étnicas, religiosas, enfim, a preservação 

dos costumes e tradições que os permite, mesmo longe, se sentirem “em casa”. 

Enfim, nos últimos anos o Clube 15 de Julho vem enfrentando dificuldades para 

se manter em funcionamento, ocasionadas por dívidas e pela redução do número de 
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sócios. Eles se mantem abertos pela participação da comunidade nas festas e bailes 

de representação germânica, como o Kerb. É importante saber que, mesmo com esta 

situação, o Clube ainda mantém viva a identidade teuto-gaúcha, fato para o qual ele 

foi fundado. Desde o começo até o presente este espaço acolhe e propicia a 

conservação das expressões culturais germânicas, tanto para seus descendentes 

quanto aos apreciadores dos seus costumes. 
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